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SCURTE CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA EXTERNALIZAREA
SECURITĂŢII
Costin-Mădălin ZOTOI*

În ultimele trei decenii, procesul de externalizare a căpătat o amploare din ce în ce
mai mare, cunoscând o evoluţie înlănţuită cu cea a conceptului de specializare. Gândită
iniţial pentru a diversifica şi dezvolta activităţile specifice dimensiunii economice, urmare
multiplelor mutaţii intervenite pe plan mondial (încheierea Războiului Rece, criza economico
– financiară globală etc.), externalizarea s-a extins inclusiv pe palierul securitar, atât pe plan
instituţionalizat, cât şi neinstituţionalizat. De altfel, unul dintre principalii factori care au
susţinut dezvoltarea procesului de externalizare pe plan securitar este constituit de resorbţia,
de către piaţa muncii, a resurselor umane specializate, care, din diverse motive, au părăsit
sistemele publice naţionale.
În considerarea specificului domeniului securitar, externalizarea implică, în mod
egal, atât facilitarea atingerii anumitor obiective (legate, în special, de flexibilitatea
instituţională şi de costuri), cât şi respectarea anumitor restricţii legale.
Cuvinte-cheie: externalizare, outsourcing, securitate, siguranţă, apărare.

Introducere
Externalizarea reprezintă, deja, un fenomen de anvergură globală cu
aplicabilitate într-o multitudine de domenii. Raţiuni de ordin economic, tehnic,
legate de flexibilitatea organizaţională sau de simplificare a unor proceduri
interne au fundamentat desfăşurarea şi dezvoltarea sa şi au garantat, totodată,
diversificarea vieţii economice.
Fenomen pur economic, externalizarea a generat, în primul rând, o
economisire a resurselor financiare şi a subliniat diviziunea muncii,
specializarea fiind punctată corespunzător în piaţă.
Externalizarea nu a ocolit nici domeniul securitar, producând efecte şi în
această sferă. Activităţi secundare au făcut şi fac obiectul externalizării către
operatori economici specializaţi, mediul privat contribuind astfel în mod direct
la realizarea, în bune condiţii, a activităţii sectorului public.
1. Externalizarea – definiţie, domenii de aplicare, avantaje şi
dezavantaje
1.1. Concept, domenii de aplicare
Prezent de mult timp în economiile de piaţă funcţionale şi exploatat ca
atare, outsourcingul şi-a croit drum şi în România sfârşitului de secol trecut,
moment de la care acest fenomen a cunoscut o dezvoltare constantă. Importat
*
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iniţial de corporaţiile care îşi deschideau afaceri în România, procesul a intrat în
atenţia operatorilor economici autohtoni, care, ulterior, l-au şi aplicat.
Conceptul de outsourcing, tradus în limba română prin externalizare,
desemnează „practica de a utiliza lucrători din afara companiei”1, sau, mai
detaliat, „procurarea (unor bunuri şi servicii necesare unei afaceri sau
organizaţii) pe bază de contract cu un furnizor extern”2. Cu alte cuvinte,
externalizarea implică realizarea unei funcţii proprii a unei organizaţii prin
intermediul unei alte entităţi, de regulă specializată, atrasă în circuit prin prisma
unor raţiuni economice. După unele opinii, conceptul de outsourcing reprezintă
„o continuare a procesul de globalizare care a început în anii 1950 şi 1960 şi
care a condus la crearea de bogăţie globală”3.
Externalizarea reprezintă, la origine, o emanaţie a vieţii economice, o
variantă de compromis între imperativul realizării anumitor activităţi şi
constrângerile bugetare aferente, o modalitate de orientare către un rezultat dorit.
Externalizarea a fost facilitată de una dintre finalităţile domeniului economic,
respectiv de faptul că operatorii care desfăşoară activitate relevantă în sectorul
privat au, fără excepţie, ca scop final maximizarea profitului. Acest numitor
comun permite angajarea a numeroase interacţiuni între agenţii economici, piaţa
dictând cererea şi oferta în materie.
Una dintre consecinţele dezvoltării vieţii economice s-a materializat pe
palierul specializării operatorilor economici. Rafinarea obiectului de activitate
al unei organizaţii implică orientarea acesteia către funcţiile esenţiale proprii,
având drept rezultat sporirea randamentului în piaţă, şi, implicit, creşterea
competitivităţii. Pe de altă parte, acest demers poate afecta îndeplinirea eficientă
a activităţilor secundare. În această situaţie, prima întrebare pe care şi-au
adresat-o întreprinzătorii s-a referit la îndeplinirea activităţilor auxiliare, care, pe
de o parte, trebuiau realizate în sprijinul funcţiilor principale, iar, pe de altă
parte, nu mai puteau fi acoperite în mod optim de entitatea în cauză. Opţiunile
identificate constau în suplimentarea bugetului alocat îndeplinirii funcţiilor
secundare, şi, implicit, diminuarea profitului, eliminarea funcţiilor secundare,
situaţie care nu era posibilă oricând sau contractarea unor operatori economici al
căror obiect de activitate principal era similar funcţiilor secundare aflate în
analiză. De fapt, principalul plus al externalizării este că se speculează corect
situaţia în care activităţile auxiliare ale unei organizaţii reprezintă activităţile
principale ale altuia. Astfel, prin externalizare se pot realiza economii
consistente prin exploatarea unor sinergii deja constituite şi consolidate.
Treptat, utilizarea externalizării s-a extins cuprinzând tot mai multe
ramuri de activitate. Rezultatele acestui fenomen pot fi observate astăzi la tot
pasul, de la reclamele de televiziune şi activitatea derulată în numele marilor
corporaţii, până la drumuri, infrastructuri energetice sau transporturi.
1

Longman Dictionary of Contemporary English, Third Edition with New Words Supplement, Harlow, Pearson
Education Limited, 2001, pp. 1007
2
Merriam – Webster Dictionary, disponibil la adresa web http://www.merriam-webster.com/dictionary/
outsource, accesată la 12.08.2013
3
Rajan S. RAMKISHEN, Srivastava SADHANA, Global Outsourcing of Services: Issues and Implications,
Harvard Asia Pacific Review, volumul 9, numărul 1, Cambridge, 2007, pp. 40
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Mediul în care externalizarea creează cele mai bune rezultate este cel
privat având în vedere că, pe de o parte, acesta a generat-o, iar, pe de altă parte,
că cererea şi oferta de servicii şi produse sunt reale, fiind o consecinţă directă a
unei situaţii economice. De asemenea, mediul privat favorizează externalizarea
în condiţiile în care entităţile constitutive sunt orientate, prin natura lor, către
maximizarea profitului, fiecare decizie fiind în consecinţă fundamentată, în
principal, prin considerente de ordin financiar. Nu în ultimul rând, externalizarea
cunoaşte un teren propice de dezvoltare în domeniul privat având în vedere că
normele juridice care se aplică acestuia sunt destul de permisive.
Odată ce implicaţiile financiare ale fiecărei activităţi desfăşurate de
sectorul public au început să fie cântărite de decidenţi cu din ce în ce mai multă
atenţie, iar constrângerile bugetare s-au accentuat, atât pe plan macro, cât şi
micro, externalizarea a început să fie considerată o opţiune viabilă în mediul
bugetar. Prin urmare, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege, autorităţile
publice au fost abilitate să delege către operatori economici privaţi desfăşurarea
unor activităţi care, în mod tradiţional, reveneau sectorului bugetar. În unele
aeroporturi din Belgia, de pildă, activitatea de control a pasagerilor la
îmbarcarea pe aeronave se desfăşoară de către firma de securitate G4S Aviation
Security. În Franţa şi Anglia operează parteneriatul public-privat pentru
construirea şi, ulterior, exploatarea segmentelor de autostradă. Nu în ultimul
rând, în România, statul a externalizat, în cazul anumitor societăţi publice aflate
în impas, serviciile de management ale acestora.
Raportat la toate exemplele de mai sus, opinăm că delegarea anumitor
servicii către mediul privat nu scuteşte de răspundere autorităţile care rămân
responsabile în faţa cetăţenilor. Indiferent de numărul şi natura clauzelor penale
incluse în contractele de externalizare, acestea produc efecte numai în raport cu
părţile semnatare, nu şi cu cetăţenii unui stat ale căror drepturi le sunt consfinţite
şi ocrotite de lege şi apărate de instituţii specializate, centrale sau locale. Prin
urmare, cu toate că în domeniul externalizării operează delegarea, în mediul
public apreciem că aceasta nu implică şi transferul complet de responsabilitate.
1.2. Unele dintre avantajele, dezavantajele şi limitele externalizării
Literatura de specialitate clasifică externalizarea inclusiv după motivaţia
care a stat la baza adoptării deciziei de a delega o anumită activitate. Astfel,
externalizarea poate fi fundamentată de: costuri, strategie sau politică
organizaţională, „primele două determinând adesea externalizarea în cazul
industriei private”4.
O operaţiune de externalizare, desfăşurată în bune condiţii, conduce în
primul rând la economii de buget. Prin urmare, realizarea unui proiect costă mai
puţin decât a fost preconizat, crescând direct proporţional profitul, sau, în mediul
public, realizându-se economii bugetare consistente. O externalizare reuşită
poate reprezenta, de multe ori, marca unui management performant.
4

Tibor KREMIC, Oya Icmeli TUKEL, Walter O. ROM, Outsourcing decision support: a survey of benefits,
risks, and decision factors, Supply Chain Management: An International Journal, vol. 11, issue 6, Bingley, 2006,
pp. 468
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Externalizarea, presupune, în primul rând, existenţa unei mize care să
justifice analiza internă şi, ulterior, declanşarea unei proceduri de selectare a
unui contractant. Dacă activitatea ce se doreşte a fi externalizată, precum şi
condiţiile contractuale nu sunt suficient de atractive, ofertarea va fi incertă. Pe
de altă parte, externalizarea trebuie să genereze economii semnificative,
cuantificabile sau să simplifice vizibil activitatea internă. În caz contrar, nicio
persoană juridică nu va lua în calcul consultarea pieţei în vederea realizării unui
proces de externalizare. Opinăm că pot face obiectul externalizării doar activităţi
secundare/auxiliare care concură la realizarea obiectului principal de activitate al
unei persoane juridice şi care pot fi îndeplinite de terţi.
Delegarea unei activităţi către un operator economic specializat impune
parcurgerea unei proceduri speciale care să garanteze, pe de o parte, că
operaţiunea are drept rezultat economii de costuri sau simplificare internă, iar,
pe de altă parte, că partenerul care a fost selectat dispune de capacitatea tehnică,
operaţională şi financiară, precum şi de experienţa relevantă necesare
îndeplinirii contractului pe perioada de timp agreată (menţionându-se, de regulă,
şi posibilitatea de prelungire) şi la standardele de exigenţă solicitate.
Externalizarea, simbol al unei vieţi economice sănătoase, creează
dependenţă, atât pentru organizaţia care deleagă o activitate, cât şi pentru cea
care, în anumite condiţii, o preia. Dependenţa se traduce, pe de o parte, de
pierderea/atrofierea anumitor capacităţi organizaţionale, şi, implicit, dispariţia
experienţei relevante şi a personalului angrenat, iar, pe de altă parte, în
condiţionarea în raport cu o anumită sursă de finanţare.
Externalizarea unor activităţi existente generează, ca efect secundar,
pierderea de tradiţie organizaţională. Anumite structuri şi substructuri se
reorganizează iar personalul acestora este restructurat sau dobândeşte atribuţii
limitate. În esenţă, acesta pierde experienţa dobândită. Externalizarea unei
activităţi existente produce, la nivel de cultură organizaţională, schimbări
definitive. Prin urmare, este imperios necesar ca entitatea către care se
externalizează să fie una stabilă, predictibilă, cu standarde înalte de calitate, care
să prezinte toate garanţiile unei colaborări de durată. În acest mod, entitatea care
externalizează îşi poate minimiza riscul de a nu mai putea îndeplini, din cauza
partenerului, anumite activităţi care pot afecta inclusiv realizarea obiectului
principal de activitate propriu.
Unul dintre avantajele externalizării este reprezentat de faptul că o
organizaţie poate delega anumite activităţi ocazionale ori cu un grad scăzut de
frecvenţă sau poate suplimenta anumite eforturi, fără a fi nevoie să adapteze
arhitectura internă existentă. Opţiunea de a externaliza determină, în acest caz,
angajarea unor cheltuieli minime, menţinerea gradului de încărcare pentru
personalul existent şi eliminarea formalităţilor birocratice suplimentare.
Creşterea segmentului de piaţă alocat externalizării dezvoltă în
permanenţă operatorii economici de profil care îşi augmentează
competitivitatea. Extinderea activităţii acestora determină sporirea numărului de
personal,
care
poate
proveni
şi
din
rândurile
specialiştilor
disponibilizaţi/pensionaţi din diferite domenii de activitate publică. Antrenarea
12

unui specialist recunoscut în efectuarea unei activităţi adaugă plusvaloare
acesteia, iar expertiza se transmite şi celorlalţi angajaţi valorificându-se în
interiorul companiei şi generând istoric relevant şi tradiţie.
Adoptarea unei decizii de externalizare a unei activităţi poate conduce la
formarea unui curent organizaţional în acest sens, managementul putând
considera că ceea ce a fost pretabil într-un context, poate fi şi în altul. În orice
situaţie, opinăm că decizia de a externaliza o anumită activitate trebuie să fie
precedată de o temeinică analiză întreprinsă la nivelul specialiştilor.
Externalizarea unei activităţi poate însemna, în mediul privat, şi un
transfer total de responsabilitate. Organizaţia care acceptă preluarea unei
activităţi se angajează faţă de contractorul său, printr-o convenţie, să realizeze
un anumit lucru, într-un termen nominalizat şi condiţii definite, asumându-şi
responsabilitatea nerespectării clauzelor ce privesc propriul comportament. În
ceea ce priveşte sectorul public, externalizarea unei activităţi proprii acestuia nu
implică, în opinia noastră, un transfer total de responsabilitate, cel puţin din
două considerente: autorităţile publice sunt constituite în temeiul unor acte
normative dedicate, fiindu-le stabilită o gamă de competenţe strict determinate şi
exclusive şi, de asemenea, ele reprezintă statul în relaţia cu proprii săi cetăţeni,
calitate ce nu poate fi delegată.
Unul dintre dezavantajele majore ale externalizării este că, în vederea
asigurării unui comportament contractual corect al celeilalte părţi, entitatea care
a delegat realizarea unei activităţi beneficiază de pârghii limitate. Ele nu pot
îmbrăca decât forma unor clauze contractuale cu un anumit domeniu de
reglementare, urmând să fie aplicate, în funcţie de situaţie, potrivit dreptului
comun. Prin contrast, în interiorul unei organizaţii (care, încă, nu a externalizat
nimic), managerul poate angaja inclusiv răspunderea disciplinară a unor angajaţi
în cazul nerespectării unor termeni şi condiţii legate de realizarea unei activităţi.
Un alt dezavantaj al externalizării este că acest fenomen pune într-o relaţie
strânsă entităţi aflate în stadii diferite de dezvoltare şi a căror cultură
organizaţională diferă. Prin urmare, pe acest fond, pot interveni sincope de
colaborare.
2. Externalizarea securităţii
Asigurarea securităţii unei structuri reprezintă un atribut exclusiv al
acesteia, nu poate face obiectul unor ingerinţe externe şi se realizează strict în
concordanţă cu cadrul normativ aplicabil.
Externalizarea unor activităţi specifice dimensiunii securitare reprezintă o
problematică deosebit de sensibilă în condiţiile în care întreg domeniul
securităţii este unul foarte delicat. În acest caz, abordările acestui fenomen
comportă o tipologie aparte, neîntâlnită în alte domenii, care implică în egală
măsură, atât analizarea fiecărui detaliu şi studierea oportunităţii fiecărei decizii,
cât şi conturarea unor strategii pe termen mediu şi lung.
Externalizarea unor activităţi secundare ale gamei securitare este
considerată a fi una dintre soluţiile viabile, de viitor, în condiţiile în care, în
13

prezent, s-a ajuns la o „situaţie paradoxală în care activitatea forţelor armate
creşte în timp ce efortul în materie de apărare se reduce”5.
În prezent, furnizori de servicii de externalizare operează la nivel global,
regional şi local în domeniul securitar oferind servicii de securitate fizică,
securitate a sistemelor informatice, consultanţă, analiză (inclusiv politică sau
securitară), auxiliare etc., atât persoanelor fizice, cât şi celor juridice, indiferent
de apartenenţa şi structura lor.
Asigurarea securităţii unui stat, instituţii, operator economic ori a oricărei
alte forme de organizare socială constituie o îndatorire fundamentală a
managementului acestora. În consecinţă, managerii sistemelor caută soluţii
ingenioase de a permite dezvoltarea acestora, în condiţii de eficienţă financiară,
competitivitate şi securitate. În mod cert, în pas cu stadiul de dezvoltare
economică globală, una dintre variantele identificate pentru realizarea
dezideratului menţionat mai sus implică externalizarea anumitor activităţi, care,
până mai ieri, erau organizate exclusiv pe plan intern. Astfel, externalizarea
anumitor activităţi poate viza, mai nou, inclusiv palierul securitar. Şi în acest
caz, specificul face distincţie între mediul privat şi sectorul public.
Entităţile aparţinând mediului privat pot externaliza o paletă largă de
activităţi care concură la asigurarea securităţii proprii, menţinând la nivel intern,
în esenţă, doar segmentul de conducere strategică.
Din punct de vedere al sectorului public, externalizarea securităţii
comportă o serie de limitări, avantaje şi dezavantaje.
În primul rând, sectorul public are la bază un întreg sistem de acte
normative care rezervă anumite competenţe exclusive în sarcina unor autorităţi
expres precizate. Acestea nu pot face, în esenţă, obiectul delegării. De pildă, pe
palier securitar, opinăm că nu pot fi externalizate decât activităţi auxiliare, care
nu implică un grad deosebit de importanţă. Parte din acestea erau îndeplinite
anterior de componente specializate ale autorităţilor de stat care, datorită
constrângerilor financiare sau reorganizării, au fost restructurate, sau sunt în curs
de repoziţionare instituţională. De asemenea, în mediul public în general şi în
domeniul securitar în special, externalizarea nu implică un transfer complet de
responsabilitate între entităţile implicate, raportat la cetăţean şi la îndeplinirea
atribuţiilor legal conferite unei autorităţi publice.
Consecinţele dependenţei create de utilizarea externalizării în domeniul
securităţii pot atinge, în anumite situaţii deosebite care reclamă utilizarea
aparatului de stat specializat la capacitate maximă, o gravitate semnificativă.
Fără să existe posibilitatea organizării unei pregătiri prealabile, în unele situaţii
deosebite, unele instituţii trebuie să opereze la capacitate maximă, fiind
hotărâtoare, în cazul externalizării, determinarea unui operator economic de a
oferi consecvent aceleaşi servicii sau, după caz, de a le suplimenta. Prin urmare,
apreciem că externalizarea unor activităţi din mediul securitar trebuie să aibă la
bază o procedură obiectivă foarte bine fundamentată, care să se încadreze în
5
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Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2008, pp. 167
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priorităţile şi necesităţile strategice instituţionale. De asemenea, opinăm că, în
acest caz, criteriul de atribuire nu trebuie să fie preţul cel mai scăzut ci cea mai
avantajoasă ofertă din punct de vedere economic, iar selectarea unui operator
economic necesită a fi realizată în baza unui algoritm care să însumeze
argumente de ordin economic, tehnic şi de capacitate organizaţională. Odată
selectat un operator economic, instrumentul contractual care va cuprinde,
practic, toate regulile de cooperare mutuală trebuie definit, în opinia noastră, în
aşa manieră încât să permită entităţii externalizatoare realizarea, în orice
moment, a controlului activităţii delegate şi a unor eventuale măsuri corectorii
de ordin calitativ şi cantitativ.
Externalizarea unor activităţi din cadrul domeniului securitar poate
conduce, pe de o parte, la concentrarea eforturilor personalului instituţiilor cu
atribuţii în domeniu către obiectivele prioritare, însă, pe de altă parte, poate
genera depopularea segmentului public al anumitor ramuri de activitate ale
securităţii instituţionalizate. De asemenea, externalizarea unor activităţi poate
genera scăderea exigenţei referitoare la serviciile contractate, prin dispariţia sau
deprofesionalizarea specialiştilor din domeniul externalizat care erau, până la
urmă, singurii în măsură să se pronunţe cu privire la calitatea unor servicii
prestate sau bunuri livrate, sau care puteau realiza un caiet de sarcini corect. Se
poate pierde sau altera, astfel, memoria instituţională.
Pe de altă parte, externalizarea unor activităţi din gama securitară generează
specializarea şi dezvoltarea unor operatori economici care pot fi înscrişi cu
sarcini în planurile naţionale de pregătire a economiei şi teritoriului pentru
apărare. Astfel, în situaţii expres prevăzute de cadrul legislativ în vigoare,
agenţii economici respectivi pot susţine, nemijlocit, efortul naţional de apărare.
De asemenea, specializarea entităţilor private şi implicarea acestora, indirect, în
mediul securitar, permite menţinerea unor experţi (din care o parte activau
anterior în mediul public) în câmpul muncii pentru care au fost formaţi şi care,
de-a lungul timpului, pot fi utilizaţi şi ca instructori.
În vederea realizării unei abordări securitare integrate, este necesar ca
statele să-şi îndrepte atenţia şi către zonele neinstituţionalizate ale securităţii şi
să identifice soluţii. În ceea ce priveşte securitatea neinstituţionalizată, anumite
aspecte proprii acesteia pot face obiectul externalizării, cât timp cadrul de reguli
aplicabil este foarte bine trasat şi exclude echivocul. În fapt, o soluţie pentru
instituţionalizarea aspectelor neinstituţionalizate ale securităţii poate fi
reprezentată de stabilirea cadrului legal urmată de delegarea unor activităţi
punctuale.
Concluzii
Beneficiile externalizării pot fi capitalizate, în anumite condiţii şi cu
respectarea unor reguli stricte şi pe plan securitar. Anterior adoptării oricărei
decizii cu privire la externalizarea sau nu a unor activităţi din gama securitară,
apreciem că avantajele şi dezavantajele trebuie să fie atent cântărite.
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Având în vedere sensibilitatea deosebită a domeniului în analiză,
dezavantajele externalizării trebuie să fie atent analizate şi contracarate, atât prin
măsuri compensatorii orientate către acestea, cât şi prin implementarea unor
strategii pe termen mediu şi lung care să integreze segmentul de activitate
delegată şi să asigure variante alternative de realizare.
Este indicat ca externalizarea să se realizeze în urma desfăşurării unor
proceduri detaliate care să permită selectarea celui mai potrivit operator
economic, în baza unui algoritm care să îmbine nu doar elemente financiare, ci
şi tehnice şi de capacitate administrativă. Este esenţial ca operatorul economic
selectat să dovedească consecvenţă, determinare şi, de ce nu, loialitate.

Bibliografie:
1.DUŢU, Petre, Fenomene şi procese definitorii pentru evoluţia armatei
naţionale, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2008
2.KREMIC, Tibor; TUKEL, Oya Icmeli; ROM, O. Walter, Outsourcing
decision support: a survey of benefits, risks, and decision factors, Supply Chain
Management: An International Journal, vol. 11, issue 6, Bingley, 2006
3.Longman Dictionary of Contemporary English, Third Edition with New
Words Supplement, Harlow, Pearson Education Limited, 2001
4.Merriam – Webster Dictionary, disponibil la adresa web
http://www.merriam-webster.com/dictionary
5.RAMKISHEN S. Rajan; SADHANA Srivastava, Global Outsourcing of
Services: Issues and Implications, Harvard Asia Pacific Review, volumul 9,
numărul 1, Cambridge, 2007

16

PRIVATIZAREA SECURITĂŢII: FACTORI FUNDAMENTALI
ÎN EXPANISUNEA COMPANIILOR DE SECURITATE PRIVATĂ
Andrei Alexandru BABADAC*
Sfârşitul Războiului Rece a schimbat în mod fundamental natura conflictelor la nivel
mondial, aducând în prim plan companiile private de securitate. Acestea furnizează o gamă
largă de servicii de la cele logistice şi auxiliare până la înlocuirea completă a armatelor
naţionale. Această lucrare porneşte de la examinarea condiţiilor ce au permis apariţia unei
pieţe pentru companiile de securitate privată în România, examinând cum aceasta a evoluat
de-a lungul timpului.
Teoriile existente în prezent pun în evidenţă câţiva factori care descriu condiţiile
sociale şi politice ce explică această expansiune. Prin analiza validităţii acestor factori în
contextul naţional putem stabili o imagine mult mai nuanţată, observând că doar unii dintre
aceştia produc explicaţii relevante. Prima este acea a transformării forţelor armate din punct
de vedere organizaţional, precum şi tendinţa externalizării unor servicii, urmare a căreia a
rezultat creşterea numărului de persoane cu pregătire militară disponibile pe piaţa forţei de
muncă. Primul dintre acestea este cel mai important catalizator al expansiunii pieţei de
securitate, în vreme ce al doilea are un efect colateral în dezvoltarea sectorului.
Cuvinte-cheie: securitate privată, Uniunea Europeană, România, expansiune, forţe
armate.

1. Introducere
Într-o lume ideală nu am vorbi despre existenţa oricărei forme de
ameninţare, statele fiind capabile să asigure protecţia necesară rezidenţilor şi
bunurilor acestora. Este dificil să discutăm despre „siguranţă publică” şi „ordine
publică” fără să realizăm o conexiune între cele două. Aceasta reprezintă
criteriul de bază pentru funcţionarea statului de drept. Ca unităţi independente,
cele două trebuie înţelese ca suma tuturor regulilor scrise şi informale care
trebuie luate în considerare ca bază a legăturii dintre ele. Siguranţa a căpătat o
nouă semnificaţie socială. Este dificil să creăm un model societal perfect şi să
stabilim ce aspect al vieţii publice trebuie să fie securitizat.
Companiile private de securitate au devenit tot mai utilizate în
desfăşurarea conflictelor internaţionale, contractorii sunt folosiţi în mod curent
pentru a proteja personalul misiunilor internaţionale sau bunurile acestora. Prima
întrebare care trebuie pusă este acea a regulilor ce guvernează aceste companii.
Care este responsabilitatea lor şi cine exercită controlul acestora? Dreptul
internaţional nu li se poate aplica în mod direct deoarece companiile private de
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securitate nu sunt reprezentanţi ai statelor, angajaţii acestora fiind subiecţii
legislaţiei penale în jurisdicţia de care aparţin1.
Pe de altă parte, în multe comunităţi, temerile referitoare creşterea
fenomenului infracţional a condus la expansiunea pieţei de securitate privată. De
aceea, multe comunităţi – nu se cunoaşte numărul exact al acestora – au început
să uzeze de serviciile companiilor private de securitate. Acestea nu sunt nici pe
departe organizaţii militare, angajaţii acestora având statutul juridic de personal
civil în sensul definit de Convenţiile de la Geneva privind dreptul conflictelor şi
al protocoalelor adiţionale, atât timp cât nu se implică în mod direct în ostilităţi.
În situaţia din urmă, companiile de securitate pot răspunde legal conform
dreptului penal naţional. Personalul implicat în ostilităţi este în continuare
considerat combatant doar în situaţia în care se află în subordinea unei armate
regulate sau încorporate acesteia iar adversarul a fost notificat despre acest
lucru. În caz contrar, aceştia se regăsesc în situaţiile prevăzute de Protocoalele I,
II şi III aferente Convenţiei de la Geneva ca mercenari participanţi la ostilităţi.
Cu toate acestea, limitele dintre misiunile de securitate şi angajarea în ostilităţi
reprezintă un teritoriu foarte volatil.2
Reducerea forţelor armate la sfârşitul Războiului Rece în anii ’90 a produs
un excedent de personal cu înaltă pregătire militară rămas disponibil pe piaţa
muncii, Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie reprezentând principalele
surse ce alimentează piaţa securităţii private. La nivel mondial Statele Unite,
Marea Britanie, Africa de Sud şi Israelul sunt cei mai mari contractori de servicii
private de securitate. În aceeaşi măsură, s-a produs reducerea personalului
contractual din cadrul forţelor armate ale Federaţiei Ruse. În cazul României,
externalizarea serviciilor de securitate a avut loc simultan cu profesionalizarea
forţelor armate şi reducerea personalului contractual odată cu renunţarea la
conscripţie şi angajarea de militari profesionişti în anii 1990 şi începutul anilor
2000.
Sfârşitul Războiului Rece a condus la dispariţia aşa numitelor „războaie
prin interpuşi”3, actorii statali externi devenind tot mai puţin interesaţi de
prevenirea sau controlul unor astfel de dispute. Acest fapt a fost urmat de
izbucnirea unei serii de conflicte interne de intensitate scăzută care au fost în
marea lor majoritate ignorate de comunitatea internaţională – în sensul unei
intervenţii pentru a controla respectivul conflict. Lipsa forţelor militare străine
care să asigure asistenţa militară a făcut necesară apariţia unor numeroase
companii private care au trebuit să suplinească acest gol al pieţei. Acestea s-au
dovedit în timp a fi mai puţin implicate în fapte de corupţie şi foarte puţin
implicate din punct de vedere etnic, religios sau politic în relaţia cu ţara în care
îşi desfăşoară activitatea, în contrast faţă de companiile locale, miliţii sau
mercenari.
1
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2
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Ţările puternic dezvoltate, în special Statele Unite, au descoperit
potenţialul de securitate al companiilor private în contextul intervenţiei din Irak
în anii 1990 şi s-a intensificat începând cu anul 2001 odată cu războiul împotriva
terorismului.
Foşti membri ai forţelor armate furnizează securitatea transporturilor
maritime în zone cu potenţial de risc ridicat, aceştia devenind cunoscuţi drept
contractori individuali de securitate. Mulţi dintre angajaţii acestor companii
beneficiază de experienţă în cadrul unor misiuni ca militari în Afganistan sau
Irak.
Asigurarea securităţii interne în raport cu respectul faţă de lege este
preocuparea centrală şi responsabilitatea exclusivă a statelor deşi este posibil ca
acest lucru să nu fie menţionat în mod expres în legile fundamentale ale
acestora. Din punctul de vedere al asigurării respectării drepturilor fundamentale
ale omului, statul deţine monopolul folosirii forţei, acesta fiind o funcţie
fundamentală a statului. Rezultatul nu este o garanţie a monopolului
guvernamental asupra folosirii forţei pentru instaurarea securităţii. În
îndeplinirea acestei funcţii pot fi implicate şi elemente din afara structurilor
statului deşi necesitatea acestora trebuie specificată în mod categoric. Funcţia de
elementară alocată autorităţii publice în asigurarea securităţii stabileşte obligaţia
statului de a-şi proteja cetăţenii şi a asigura siguranţa acestora. Din punctul de
vedere al tuturor celor de mai sus trebuie să nu neglijăm problema incluziunii
elementelor private în asigurarea ordinii publice şi a limitărilor legale la care
aceasta este supusă.
Mai mult, se înregistrează o creştere a îngrijorării la nivel public, al
structurilor guvernamentale şi al profesioniştilor din domeniul securităţii asupra
apariţiei unui alt grup înarmat care trebuie supus controlului. Acestea se
datorează repetitivităţii unor cazuri nefericite apărute în zone de conflict, precum
Irak, ce au fost confirmate ulterior de dovezi incontestabile. În general, industria
furnizorilor de securitate este alcătuită din foşti militari, membri ai forţelor de
ordine şi alţi profesionişti care sunt supuşi unei anumite conduite profesionale.
Cu toate acestea, există posibilitatea apariţiei unor erori semnificative precum
uciderea unor pescari nevinovaţi în cazul operaţiunilor de protecţie a
cargourilor. Din punct de vedere juridic, posibilitatea de instrumentare a acestor
cazuri rămâne mai limitată decât în cazul operaţiunilor militare.
Statutul legal conferit de Protocoalele Adiţionale Convenţiei de la
Geneva, în special referitor la statutul de combatant, este, prin urmare, subiectul
unor dezbateri fervente. În 1989, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor
Unite a adoptat Convenţia împotriva recrutării, folosirii, finanţării şi antrenării
mercenarilor, aceasta limitând posibilităţile companiilor de securitate şi
generând, în acelaşi timp, o serie de lacune în dreptul internaţional. O primă
încercare de a crea un cadru interguvernamental de stabilire a unui statul legal al
companiilor private de securitate a fost realizată de 17 state, în septembrie 2008,
prin Documentul de la Montreux, cu toate că acesta nu este un tratat
internaţional cu caracter obligatoriu.
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Statutul legal al acestor companii este unul deosebit de controversat prin
perspectiva protocoalelor adiţionale Convenţiei de la Geneva pentru a putea
evita posibile sancţiuni ca urmare a unor contracte în zone precum Africa sau
Orientul Mijlociu. Este necesar ca acestea să se conformeze normelor legale în
vigoare într-un număr ridicat de jurisdicţii, cu toate acestea angajaţii acestor
companii se află într-o permanentă supraveghere din partea inspectorilor
Organizaţiei Naţiunilor Unite care supraveghează implementarea embargourilor
într-un număr ridicat de ţări. Aceştia se află, de asemenea, sub restricţiile
dreptului internaţional, în cazul asigurării securităţii transporturilor maritime
prezenţa unor grupuri înarmate la bordul acestora este privită negativ de o serie
de grupuri şi organizaţii internaţionale.
2. O abordare europeană a securităţii private
Securitatea privată la nivelul Uniunii Europene implică mai mult de două
milioane de profesionişti, angajaţi de peste 50.000 companii şi are, în general, o
piaţă mai matură şi specializată. Activitatea acestor companii este concentrată,
în principal, în jurul Confederaţiei Europene pentru Servicii de Securitate,
fondată în 1989. În cadrul acesteia, s-a dezvoltat o serie de relaţii bilaterale şi de
cooperare la nivel mondial a unor directive şi standardizări ale legislaţiei
naţionale în ce priveşte funcţionarea organizaţiilor furnizoare de securitate
privată, unul dintre scopurile sale principale fiind acela de armonizare a
normelor industriei şi pregătirii personalului.
Acestea se adaugă creării unui cadru de reglementări sectoriale ce trebuie
să diferenţieze companiile de securitate private de companiile militare private şi
să dezvolte cooperarea bazată pe structura profesională şi de afaceri din cadrul
Uniunii Europene, cu un accent sporit pus pe infrastructura critică şi protecţia
obiectivelor strategice.
Uniunea Europeană a eliminat graniţele din interiorul său, a creat o
monedă unică şi în prezent se îndreaptă spre o uniune fiscală şi bancară. Trebuie
menţionat că UE poate reprezenta un vector de dezvoltare al ceea ce se vrea un
model european al securităţii private, având principii unice şi solide, şi că
sectorul securităţii private în Europa se găseşte în interiorul unui catalog de
condiţii care pot produce un adevărat model în domeniu. În mod efectiv, din
punctul meu de vedere, este cert că există posibilitatea reală de a stabili
standardele unui model de securitate, dar acesta nu poate exista în absenţa
atomizării legislaţiei, expertizei sectoriale, funcţiilor şi a diferitelor cerinţe,
implicând, prin urmare, un spectru larg de perspective şi realităţi. Întrebarea care
trebuie pusă se referă la modul în care un stat membru al Uniunii Europene
poate beneficia de experienţa celorlalţi pentru a creşte standardele în domeniu.
Securitatea privată este o zonă care implica, în cazul Uniunii Europene,
sume de peste 35 miliarde euro la nivelul anului 2011, aducând împreună sute de
mii de oameni angajaţi în domeniu, milioane de metrii pătraţi acoperite de acest
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tip de protecţie, şi protecţia a sute de mii poate chiar milioane de clădiri publice
sau private.4
Toate acestea au înregistrat o creştere la nivelul Europei, în acelaşi timp
crescând şi calitatea capitalului uman, datorită pregătirii specifice a personalului
angajat. Aceste aspecte pozitive sunt prezente şi în precondiţiile care au dus la
adoptarea legii 333 din 2003 a industriei de securitate privată care
reglementează sectorul la nivelul României.
Legislaţia referitoare la securitatea privată în ţările membre ale Uniunii
Europene, aşa cum evidenţiază de cea de-a patra Cartă Albă a Confederaţiei
Europene pentru Servicii de Securitate, publicată în martie 20115, trebuie să ia în
considerare realităţile unui domeniu care, de multe ori, este influenţat de nevoia
tot mai mare a societăţii de a asigura niveluri tot mai mari ale securităţii publice
şi, în acelaşi timp, de obligaţia statelor faţă de cetăţeni în acest domeniu – toate
aceste aflându-se într-o perpetuă schimbare ce afectează cadrul legislativ,
regulile şi alte standarde aplicate. Considerăm că orice proiect legislativ trebuie
să ia în considerare creşterea nivelului de calificare a personalului angajat. În
acest sens, a existat o creştere semnificativă în pregătire, dar nevoia unei formări
continue trebuie să se regăsească în forme de pregătire continuă, cu
recunoaşterea şi certificarea din partea autorităţilor competente la nivelul
ministerelor de interne. Personalul de securitate, de la agenţii de pază la top
management trebuie să fie supus unui proces de formare continuă sub directa
coordonare a mediului academic la nivel naţional.
În ciuda numărului mare de contractori implicaţi în operaţiuni pe scară
largă, este rezonabil să spunem că statele vor continua să deţină controlul asupra
monopolului violenţei. Privatizarea implică, într-o oarecare măsură, şi dorinţa
factorului privat de a găsi soluţii cât mai viabile din punct de vedere economic şi
orientate în funcţie de nevoile pieţei asupra ameninţărilor şi vulnerabilităţilor.
Un element fundamental în această teorie este că, deşi privatizarea poate fi
percepută ca o provocare asupra ideii de monopol al violenţei, aceasta
(privatizarea) nu este un fenomen nou. Trebuie amintit că ideea de monopol al
statului asupra folosirii forţei este o construcţie modernă, asociată în mod efectiv
cu statele consolidate. Acestea deţin controlul efectiv asupra instrumentelor
interne, folosirea acestora variază fundamental în funcţie de timp şi spaţiu.
Dintr-o perspectivă istorică mai largă, privatizarea securităţii va genera mai
degrabă întoarcerea la jucătorii individuali.
3. Securitatea privată în România
Conform raportului CoESS din anul 20116, existau înregistrate 1282
companii private de securitate la nivelul anului 2010. Acestea erau deservite de
4
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peste 107.000 angajaţi, dintre care 95.000 deţineau certificate de pregătire în
domeniu. Un total de 35.000 agenţi privaţi de securitate a fost autorizat să deţină
muniţie letală. Din punct de vedere statistic, 85% dintre angajaţi sunt de sex
masculin. Folosirea unităţilor canine şi a cailor nu este reglementată de legea
cadru, cu toate acestea ele pot fi desfăşurate doar ca parte a unor planuri de
securitate aprobate în prealabil de către poliţie.
Reglementarea securităţii private este făcută prin Legea de reglementare a
securităţii private nr. 3333 din anul 2003 şi a modificărilor ulterioare survenite
prin legea nr. 40 din anul 2010. Autoritatea naţională competentă pentru
gestionarea programelor şi a legislaţiei din sector este Ministerul Afacerilor
Interne prin Inspectoratul General al Poliţiei.7
În ceea ce priveşte aspectele financiare, sectorul securităţii private valorează
peste 643,3 milioane de euro anual. Cele mai importante două companii de
securitate din România, G4S Romania şi BGS, valorează împreună 77,8
milioane euro, deservind cele mai mari companii private din ţară.8 Este
important să menţionăm că piaţa serviciilor private de securitate din România
atinge o treime din bugetul anual al Ministerului Afacerilor Interne şi este de
aşteptat ca aceste cifre să crească odată cu extinderea pieţei.
La nivel naţional companiile din domeniul securităţii private sunt organizate în
jurul mai multor organizaţii profesionale dintre care menţionăm Federaţia pentru
Servicii de Securitate, al cărei obiectiv este să reprezinte şi să susţină interesele
industriei în relaţia cu autorităţile naţionale şi altă părţi terţe.9
Concluzii
Simplul fapt că furnizorii de securitate privată din domeniul militar
acţionează în puncte critice ale infrastructurii scoate în evidenţă fragilitatea
privatizării securităţii. O companie poate cu uşurinţă să intre în grevă, să se
retragă din contract sau să devină insolventă, fără să poată fi forţată să
îndeplinească obligaţiile contractuale. În structurile militare tradiţionale, acest
lucru este imposibil în ciuda oricăror probleme care pot apărea. Trebuie, de
asemenea, să evaluăm rata de succes a companiilor private de securitate, pentru
a putea determina dacă serviciile furnizate sunt superioare sau nu folosirii
trupelor convenţionale care în acelaşi timp implică cerinţe financiare mai
scăzute.
Companiile private de securitate sunt supuse în mod frecvent criticilor
datorită unor deficienţe şi a comparaţiilor inerente – fie că acestea se află sub
control militar sau guvernamental. Mai mult, aceste companii manifestă un
interes economic direct în perpetuarea conflictelor. Deşi ele sunt de multe ori

7

Law 333/2003.
Răzvan Mureşan, “Armata Privată a României: Cum Transformă BGS Forţa în Bani,” Business Magazin, 21
August 2013.
9
Federaţia Serviciilor de Securitate din România, “Despre Noi,” September 12, 2013, accesat Septembrie 12,
2013, http://www.fss.org.ro/despre.
8

22

asociate complexului militar-industrial clasic, utilizarea companiilor de
securitate poate extinde un conflict în desfăşurare
Natura privată a sectorului de securitate reprezintă, de asemenea, o
provocare la adresa autorităţii guvernamentale, din moment ce ele pot intra sub
incidenţa falimentului spre deosebire de forţele militare tradiţionale. Mai mult,
elementul economic al privatizării folosirii forţei face ca regulile economiei de
piaţă să se aplice doar parţial datorită faptului că principalii contractori sunt
reprezentaţi de agenţii guvernamentale. Toate acestea dau pieţei un caracter de
oligopol, unde puţine companii deservesc o serie foarte scurtă de contractori.
Mai mult, contractorii acestui domeniu deosebit de sensibil face dificilă
stabilirea unor angajamente pe termen lung.
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PERSPECTIVE PRIVIND NEVOIA TRANSFORMĂRII STRATEGIEI
DE APĂRARE NAŢIONALĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN
Dr. Vasile ROMAN*
Actorii globali îşi ajustează priorităţile, îşi redimensionează interesele şi zonele de
influenţă, îşi dezvoltă mijloacele diplomatice, economice, militare şi de informaţii pentru a-şi
atinge scopurile.
O recentă analiză prezentată şefilor statelor majore generale ale armatelor statelor
membre UE demonstrează încă o dată, dacă mai era necesar, cât de precară este unitatea de
securitate a UE şi care sunt căile necesare de urmat pentru a reduce expunerile şi riscurile
proxime.
În acest sens, decizia politico-militară a României trebuie să se reflecte în
dimensionarea structurile de apărare în raport cu contextul regional, posibilitatea de
susţinere bugetară şi tendinţele în războiul modern. Acest trio de factori este necesar să fie
ierarhizat, cuantificat ca importanţă şi transformat în cerinţă operaţională.
Securitatea şi apărarea presupun costuri, iar aceste costuri pot fi acceptate, strategic
vorbind, vizualizând beneficiile pe termen lung, palpabile în moment de criză (ceea ce nu ne
dorim) dar cuantificabile şi extrem de vizibile în rezultatele politicii externe şi economice al
unui stat.
Cuvinte-cheie: securitate, apărare, strategie, pachet de forţe, industrie de apărare.

“Într-o eră a globalizării, ameninţările îndepărtate pot constitui o ameninţare în
aceeaşi măsură cu cele apropiate…”
(Strategia Europeană de Securitate)

1. Contextul actual
Lumea este în schimbare, dorită sau nedorită, controlată sau necontrolată
(mai mult necontrolată), ştiută sau mai puţin ştiută, halucinantă, imprevizibilă şi
totuşi ...
Globalizarea şi regionalizarea sunt cuvinte la ordinea zilei, fie că vorbim
de mapamond, de Europa sau chiar de propria noastră ţară. Totul se extinde şi se
unifică, în acelaşi timp, totul se fărâmiţează în interiorul unificării. Acest
paradox poate fi explicat de politicile financiare ale UE care caută o cât mai
vizibilă descentralizare.
Vorbim de criză financiară, criză a locurilor de muncă, criză a culturii,
criză a comunicării şi, mai nou, o criză a încrederii (după fenomenul Wikileaks,
nici liderii lumii nu mai abordează tranşant problemele sensibile de teama unor
scurgeri de informaţii confidenţiale).
În acest context, actorii globali îşi ajustează priorităţile, îşi
redimensionează interesele şi zonele de influenţă, îşi dezvoltă mijloacele
*

General de brigadă doctor Vasile ROMAN este comandant al Brigazii 15 Mecanizată „Podu Inalt”,
lector asociat al Universităţilor „A.I. Cuza” şi „Apollonia” din Iaşi. E-mail: v_roman2005@yahoo.com

24

diplomatice, economice, militare şi informaţionale pentru a-şi atinge scopurile,
mai mult sau mai puţin declarate sau voalate.
SUA îşi regândesc centrul de greutate şi se deplasează spre Asia, lăsând
bătrâna Europă să-şi gestioneze problemele, dar îşi păstrează privirea îndreptată
spre ţările fost comuniste, cum ar fi Bulgaria, România şi Polonia, sau spre ţări
din zona Caucazului, precum Georgia, cu gândul că acestea (având Rusia
vecină) sunt mai dispuse să o urmeze în politica externă.
Rusia continuă dezvoltarea economică, dar şi a potenţialului său militar,
mizând în continuare pe Comunitatea Statelor Independente, dar mai ales pe
resursele de petrol şi gaz din Caucaz, fără a renunţa la „cordonul sanitar” format
din Ucraina, Moldova şi Georgia, chiar dacă acestea caută să se conformeze, în
parte, normelor economice şi de securitate care le-ar garanta accederea în NATO
şi UE.
Turcia se doreşte lider regional şi militează, prin conducătorii ei, pentru
această poziţie, deşi nu toate pot fi după propria-i voie având în vedere atât
frământările interne cât şi crizele din proximitatea graniţelor sale (în special cea
din Egipt, unde guvernul turc sprijină Fraţii Musulmani).
Europa încearcă să le rezolve pe toate odată, chiar dacă este criză.
Problemele ei sunt diverse şi deşi abordate holistic, ele rămân fragmentate, în
special în problema securităţii şi apărării.
Pentru gestionarea propriei politici externe şi de securitate, UE dispune de
un Serviciu de Acţiune Externă cu aproximativ 500 de angajaţi, care are o
reprezentare continentală ce oglindeşte extrem de bine comandamentele
strategice ale forţelor armate ale SUA. Acest serviciu doreşte să armonizeze
interesele statelor membre cu ale Uniunii, dar are puteri limitate (atât din cauza
intereselor naţionale, cât şi din cauza lipsei unei viziuni comune).
Înaltul Reprezentant al UE are şi responsabilităţi privind securitatea,
având la dispoziţie organisme specializate, însă strategia aplicabilă este cea
elaborată în anul 2003 (cunoscută ca strategia SOLANA), având direcţii
generale, fără a definii concret instrumentele de abordare şi centrându-se în
special pe ameninţările asimetrice din proximitatea graniţelor uniunii.
Provocările la adresa securităţii europene nu încetează să se manifeste,
atât pe plan intern, cât şi extern. În acest sens, activităţile politico-militare ale
Rusiei (chiar dacă ultimele par a fi puţin teatrale), precum şi efectele
primăverilor arabe din Egipt, Libia sau Siria sunt date clare asupra
vulnerabilităţilor şi riscurilor din proximitatea Europei.
Tendinţa dominantă a statelor de a reduce bugetele alocate apărării (şi
implicit cercetării în domeniul apărării) intră într-o contradicţie perfect
observabilă cu ceea ce se întâmplă în Federaţia Rusă şi în China. Aceste două
ţări se manifestă ca actori globali atât în plan economic cât şi al securităţii, deşi
sunt afectate de criza financiară.
Opţiunea SUA de a se concentra în zona asiatică (chiar dacă prin această
mutare vizează şi limitarea mişcării Rusiei) lasă Europa să-şi rezolve problemele
de securitate în noul cadru. Limitarea prezenţei trupelor americane în Europa,
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reducerile de buget, reanalizarea opţiunilor militare (în special în Siria) dau nota
că Europa trebuie să-şi asume responsabilităţi clare în domeniul securităţii.
Orientul Mijlociu şi Apropiat cu ale lor crize (din primăveri arabe în
conflicte interne) provoacă Europa la un alt nivel (opţiunile de intervenţie fiind
de multe ori contradictorii) şi solicită o participare determinată de pericolul ca
aceste crize să depăşească graniţele statale, dar Europa ezită pentru că nu există
opţiuni clare de angajare şi mai mult nu se întrevede un interes comun.
Securitatea României este influenţată la rându-i de diminuarea resurselor
destinate apărării, de reţinerea statelor membre (ale NATO, dar şi ale UE) în a
materializa conceptul „Smart Defense”, sau „Pooling and Sharing”, de lipsa de
angrenare a statelor în proiecte concrete şi măsurabile (cu scuza permanentă a
decidenţilor politici că nu există fonduri necesare apărării ). Avantajul de care
ţara noastră beneficiază este dat de prezenţa unor elemente din scutul antirachetă
gândit şi materializat de SUA (dorit a fi materializat în viitor şi de NATO) şi de
poziţia României de partener strategic al SUA, poziţie confirmată de altfel în
ultimii zece ani de prezenţa trupelor româneşti în Irak şi Afganistan şi mai puţin
vizibilă în mari investiţii ale companiilor americane în economia românească.
Inexistenţa unui plan de contingenţă NATO – România (discutat în fapt),
face ca securitatea naţională, în caz de conflict, să fie un obiect de negociere şi
acord în cadrul alianţei. În acest sens, modelul comportamental strategic al
Poloniei (de a solicita un plan de contingenţă) nu este o dovadă de teamă sau de
pericol, ci o măsură de precauţie pe care un document oficial o poate confirma.
Dorinţa de integrare nu presupune doar conformare la norme ci, trebuie să
provoace la identificarea soluţiilor, materializarea planurilor şi aducerea
concretului în realitate. În acest context, România caută să-şi menţină cursul, să
fie cât mai implicată în decizii, deşi, la nivelul UE, de multe ori acestea lipsesc.
2.Securitatea şi apărarea naţională în cadrul Uniunii Europene
O recentă analiză prezentată şefilor statelor majore generale ale armatelor
statelor membre UE demonstrează încă o dată, dacă mai era necesar, cât de
precară este unitatea de securitate a UE şi care sunt căile necesare de urmat
pentru a reduce expunerile şi riscurile proxime.
Fără a intra în profunzimea acestui material şi fără a cita pasajele (autorii
interzic acest lucru, iar cititorii îl pot accesa pe INTERNET1) este necesar de
analizat acele enunţuri şi sugestii care solicită regăsirea în strategia de securitate
a României în actualul context european. În acelaşi timp, fără a manifesta un
euroscepticism nefondat, este dezirabil de analizat cerinţele de securitate
naţională şi modalităţile de materializare ale acestora, cu referiri la problemele şi
soluţiile europene.
Analiza de mai jos face referire la solicitările de securitate regionale, la
volumul forţelor armate, ponderea categoriilor de forţe în cadrul Armatei
României, programele de dotare şi implicit industria naţională de apărare. Ea se
1
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doreşte a fi comparativă, în context european, în raport cu Polonia, ţară de
mărime medie, dispusă ca şi România, la graniţa NATO şi UE şi care, în ultimul
secol s-a confruntat cu stări şi situaţii similare cu ale ţării noastre.
Primul element de analiză, de altfel regional, în context european, merge
spre poziţia şi responsabilitatea României ca ţară de graniţă a NATO şi UE.
Articolul 42, alineatul (7) din cadrul Tratatului de la Lisabona al UE
introduce clauza de asistenţă reciprocă în caz de agresiune armată. Deşi
legiferat, acest angajament nu este menţionat în Strategia de Securitate
Europeană, unde nu se discută nici despre planurile de contingenţă europeană.
De altfel, de la strategia SOLANA adoptată în anul 2003, nu a mai apărut o alta,
dar există speranţă ca summit-ul pe probleme de securitate de la finalul acestui
an să aducă o serie de clarificări. Strategia SOLANA a fost determinată, în anul
emiterii, de lipsa de coeziune a statelor membre NATO şi implicit UE de a
canaliza energiile în gestionarea conflictelor în Irak, Afganistan şi Balcani
(explicabil prin faptul că Marea Britanie şi SUA au avut clare divergenţe
economice cu Franţa şi Germania, cel puţin în cazul Irakului).
Pornind de la poziţia de „double hat” (secretar NATO şi responsabil cu
securitatea UE), Javier SOLANA a încercat să aducă în faţa Europei un punct de
pornire care avea ca principal obiect analiza, pregătirea opţiunilor şi gestionarea
unor situaţii de criză care ar putea afecta bătrânul continent, în special din
exteriorul graniţelor. Generalitatea strategiei, instrumentele superficial definite,
birocraţia precum şi dezacordul privind angajamentele statelor au făcut ca
această strategie să nu fie lucrativă. Având în vedere noile prevederi din Tratatul
de la Lisabona, strategia este considerată caducă, fiind necesară elaborarea uneia
noi, care să reflecte mai bine noul mediu de securitate specific celei de a doua
decade a secolului XXI.
Perpetuarea acestei stări se realizează astăzi de către Serviciul de Acţiune
Externă, în care Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe şi Politică de
Securitate are ca obiective principale programele de cooperare pe politică
externă şi o preocupare redusă în domeniul securităţii şi apărării. Departamentul
care gestionează problemele de securitate şi apărare este infim în raport cu cel
din zona politicii externe. Tratarea problemelor de apărare este aproape
inexistentă şi, în acest sens, analiza prezentată şefilor statelor majore ale ţărilor
UE caută să prezinte principalele probleme ale apărării.
Faptul că angajarea statelor se face în raport cu „centrele de influenţă”
(atitudinile Germaniei, Franţei, Marii Britanii) a fost demonstrată în gestionarea
conflictelor din Africa (Mali – Sahel, Libia şi Siria). Acest mod de abordare este
explicabil prin manifestarea intereselor naţionale ale diferitelor state, dar rămâne
o dovadă clară că lipsa de viziune comună şi de unitate în efort duc la slăbirea
capacităţilor armatelor naţionale. Statele îşi dimensionează armatele în raport cu
efectele crizei financiare şi mai puţin cu riscurile şi provocările de securitate,
considerându-se că Europa nu mai poate fi ameninţată de clasice conflicte.
Rezolvarea nu poate veni decât dintr-o strategie nouă privind securitatea,
din planuri clare de transformare a organismelor militare, din pachete de forţe
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finanţate din bugetul comun (şi nu din contribuţii naţionale pe tip de misiuni) şi,
nu în ultimul rând, din programe de dotare comune.
Abordând securitatea şi apărarea României, întrebarea care se pune este:
„Ce trebuie de făcut?”. Intenţionat am afirmat „trebuie” şi nu „este”, având în
vedere faptul că în istoria celor două războaie mondiale România a fost şi
subiect şi obiect al conflictelor, fără însă să fie pregătită pentru aceste conflicte.
Mai mult, a primit sprijinul logistic, destul de târziu şi precar, în dotarea şi
instruirea forţelor armate (în primul război de către Franţa şi Marea Britanie, în
al doilea de către Germania). Acest sprijin a fost determinat nu de nevoile
României, ci de rolul pe care aliaţii aşteptau ca ea să îl joace. În acest sens,
opţiunea României (de altfel manifestată cu pragmatism şi consecvenţă şi de
Polonia, subiectul de comparaţie), este pregătirea forţelor armate naţionale
pentru apărarea graniţelor Europei şi NATO, care se suprapun, în parte, cu
graniţele naţionale de la nord şi est ale statului nostru.
Nu consider că este necesar să se prefigureze un conflict acut pentru a
dota şi instrui forţe pentru acţiuni clasice, ci că este necesară o analiză a
comportamentului actorilor strategici de la est, o analiză a manifestărilor
acestora în istorie, dar mai ales o identificare a intereselor pe care aceştia le au şi
caută să şi le manifeste, pentru a înţelege pentru ce este necesar organismul
militar. A prevedea viitorul fără raportare la trecut reprezintă un mare risc
asumat, a cărui manifestare poate provoca efecte dezastruoase.
Apărarea naţională presupune existenţa structurilor uşor manevriere de
aviaţie, forţe navale, terestre (blindate, artilerie şi elicoptere pentru manevră şi
sprijin de foc), precum şi a forţelor destinate sprijinului conducerii şi celui
logistic. Raportul dintre cantităţile de forţe este, în general, definit de strategie
(de apărare sau ofensivă), precum şi de evoluţia tehnologică.
Fără a intra în pachetele de forţe, scurta analiză a cantităţii de tancuri, a
căror cifră în Europa trece de cinci mii este o dovadă clară a faptului că, deşi în
general se exclude conflictul clasic, statele menţin (deşi logistic aproape că nu
mai susţin) mari unităţi de blindate. Este de menţionat că parte din aceste
blindate sunt în ţările nou admise şi sunt produse în anii '70 după modelul
sovietic. Dacă numărul este o chestiune de analizat, prezenţa lor, cu
preponderenţă, în ţările din centrul şi vestul UE este o problemă. Este o
problemă pentru că centrul şi vestul, în logica securităţii, nu ar trebui să fie
obiectul unui atac clasic.
În acest caz, o soluţie ar putea fi, în interesul securităţii unionale, dar şi
naţionale, transferul de tehnică din forţele armate din vest în structura forţelor
armate a statelor de la graniţa UE. Această soluţie poate părea utopică şi totuşi
nu este, având în vedere că statele respective ar putea, prin industria lor de
apărare, să devină furnizori de mentenanţă şi modernizare a sistemelor
transferate (beneficiul economic fiind previzibil). În acelaşi timp, ţările
receptoare, prin industria lor de apărare, s-ar putea racorda la un posibil concern
european în industria de armament. Acelaşi sistem poate fi utilizat şi la celelalte
tipuri de tehnică şi de sprijin luptă, comunicaţii, culegere de informaţii, pentru
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că, apărarea europeană nu se poate limita doar la forţele de manevră ci, la un
organism care trebuie să funcţioneze.
Nu este de dorit pentru o ţară de la graniţa UE, cum este România, să se
transforme întru-un depozit pentru tancuri Leopard sau Leclerc şi nici pentru
elicopterele Apache, Alouette (din vechile generaţii) sau pentru orice alt tip de
tehnică uzată moral. Este absolut necesar de stabilit foarte clar, în raport şi cu
industria de apărare românească, care vor fi furnizorii de echipamente militare
pentru forţele terestre, aeriene sau navale. Aceşti furnizori trebuie să fie
identificaţi în raport cu costurile de achiziţii şi mentenanţă, dar mai ales în raport
cu relaţiile politice şi economice pe care le au şi doresc să le dezvolte cu ţara
noastră.
Revenind la dimensiunea forţelor terestre (referirile limitate la celelalte
categorii de forţe ale armatei sunt determinate de nivelul de expertiză redus) este
obiectiv să reflectăm la numărul, dispunerea şi gradul de pregătire al marilor
mecanizate, ca principale forţe de manevră, destinate foarte clar apărării
europene şi naţionale.
În acest sens, abordând ca element de analiză comparativă cazul Poloniei,
care la o populaţie de aproximativ 38 de milioane de locuitori, o suprafaţă de
aproximativ 313.000 km2 şi o graniţă de N-E cu o lungime de aproximativ 1.200
km (Ucraina 535 km., Belarus 418 km, Rusia 210 km) are în forţele terestre
aproximativ 45.000 de militari, încadraţi în trei divizi, constatăm că acesta poate
fi un optim dezirabil, determinat de scop dar şi de capacitatea financiară a
statului.
România, pe de altă parte, la o populaţie de aproximativ 20 milioane de
locuitori (aproape jumătate din Polonia), o suprafaţă de aproximativ 239.000
km2 (2/3 din suprafaţa Poloniei), o graniţă terestră la N şi E de aproximativ
1.700 km şi maritimă de aproximativ 200 km, are în forţele terestre peste 30.000
de militari, încadraţi în trei divizii. Interesant, dar explicabil prin
redimensionarea efectivelor (determinată de criza financiară din anul 2010) este
faptul că o divizie românească are în jur de 10.000 de militari, în timp ce una
poloneză are în jur de 15.000 de persoane. Un calcul sumar, ne îndreptăţeşte să
afirmăm că dimensionarea forţelor terestre româneşti pare a fi legată de
suprafaţa teritoriului şi lungimea graniţelor şi mai puţin de populaţia ţării, care
este producătoarea produsului intern brut şi implicit susţinătoare a bugetului
armatei sale. Motivele şi răspunsurile pot varia în raport cu tipul de analiză, dar
diferenţele dintre cele două state şi cele două categorii de forţe trebuie să
provoace o nouă abordare.
În acest sens, decidentul politico-militar este provocat să gândească
structurile de apărare în raport cu contextul regional, posibilitatea de susţinere
bugetară şi tendinţele în războiul modern. Acest trio de factori este necesar să fie
ierarhizat, cuantificat ca importanţă şi transformat în cerinţă operaţională.
Mobilitatea, puterea de foc, protecţia forţei, sprijinul logistic şi de
informaţii precum şi componenta de conducere trebuie să fie elementele de
referinţă în dimensionarea structurilor.
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Tot în acest sens este necesar a fi regândită dislocarea teritorială (Polonia,
spre exemplu, a rămas cu forţele dislocate cu preponderenţă spre vest, dar
dispune de o bună mobilitate dată de tehnica de luptă şi transport), atât pentru
reacţia imediată, cât şi pentru realizarea eşalonată a dispozitivului de luptă.
În armata poloneză au intrat în ultimii ani mijloace de luptă de import
(chiar dacă unele de generaţie mai veche – avioane de vânătoare, au fost
modernizate) care sporesc efectele din câmpul de luptă modern.
În raport cu ceea ce va presupune dotarea cu tehnică, dar şi cifrele alocate
pentru stările de pace şi război, în următorii ani, este necesar să dimensionăm /
dislocăm / transformăm şi structura acestor forţe. Dotarea cu tehnică modernă
trebuie să fie principalul element ce solicită transformările şi nu numărul de
structuri dorit, garnizoanele prestabilite sau numărul de funcţii de comandă.
În opinia mea, cele trei structuri de tip divizie (cu aceeaşi capacitate) sunt
un efort pentru forţele terestre şi de asemenea mult prea complicate pentru a
putea fi gestionate şi instruite corespunzător. În acest sens, argumentele pentru
transformare pot veni prin procesele de redimensionare a forţelor terestre din
SUA şi Marea Britanie.
O divizie cu capacitate de luptă completă şi dislocată în proximitatea
graniţei de est a României, urmată de o divizie cu capacitate de luptă redusă, dar
finanţată cu scopul de a pregăti rezervişti, şi o divizie de rezervă (nucleu pentru
mobilizare, cu acelaşi specific de instruire a rezerviştilor, dar cu termene de
mobilizare şi realizare a capacităţii operaţionale diferite de ceea de a doua),
raportată la capacitatea financiară a ţării noastre ar fi îndeajuns.
În această organizare este necesar să fie gândite şi modalităţile prin care
tehnica va fi permanent transferată de la o structură la cealaltă, în raport cu noile
modernizări ale acesteia sau achiziţiile.
La acest punct este necesar de analizat existenţa şi apartenenţa unităţilor
de elicoptere de atac şi transport, care în acest moment se regăsesc în structura
forţelor aeriene, deşi, în opinia multora, ar trebui să fie parte a forţelor terestre.
Argumentele pentru această opinie sunt date de misiunile antiblindate precum şi
de capabilităţile manevriere ale acestora. Ideea resurselor reduse în bugetul
forţelor terestre nu trebuie să fie un argument care să respingă această idee.
Această analiză rămâne utopică, dacă nu analizăm şi resursele financiare
concrete de care dispune sau va dispune România pentru a realiza această
transformare. Analiza resurselor nu este una care stabileşte cifre, dar se referă la
posibilele modalităţi prin care resursa poate fi asigurată.
Consider că, aşa cum reflectă şi analiza menţionată la început, Europa
trebuie să-şi dezvolte capacitatea de a cerceta, proiecta şi produce înaltă
tehnologie militară, pentru că în caz contrar, va constata că va fi surclasată de
China, India, Rusia (SUA sunt prea departe de Europa). În cadrul acestei
opţiuni, România prin decidentul politico-militar, trebuie să conecteze industria
de apărare românească de Agenţia de Apărare Europeană (EDA - European
Defence Agency) în fapte şi nu în dezbateri. Agenţia are rol integrator prin faptul
că identifică cerinţele comune, propune strategii, urmăreşte îndreptarea
cerinţelor naţionale către ofertanţii europeni. În acest sens, prin poziţia de liant,
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ea poate crea fondul necesar ca industria românească de armament să fie inclusă
în sistemul european şi să-şi identifice mai rapid segmentul de manifestare.
Modalităţile ţin atât de dorinţa statului de a lansa şi plăti cercetarea în
domeniul industriei de apărare, cât şi dorinţa acestuia de a finanţa, achiziţiona
tehnică de provenienţă românească pentru forţele sale armate.
Analiza efectuată nu presupune recomandări, dar opinez că ar trebui să se
decidă, pe categorii de forţe şi tipuri de tehnică, spre care concerne europene sau
atlantice ne vom îndrepta. Exemplu Poloniei în acest sens, vorbind de forţele
aeriene, dovedeşte elocvent că îndreptarea se face spre SUA, iar cele din forţele
terestre spre concernul autohton - Polish Defence Holding (PDH), care îşi
dezvoltă într-un cadru unitar relaţiile în cadrul agenţiei europene.
Ministerul apărării polonez caută cu predilecţie să-şi îndrepte cerinţele
spre industria autohtonă care, la rândul ei, caută să asigure produsul în cooperare
cu terţe companii europene. In acest sens, cu ocazia deschiderii expoziţiei
internaţionale tehnnică militară din Kielce - MSPO 2013, Polonia a prezentat un
nou concept de platformă pe şenile multi-role. Proiectul reprezintă o colaborare
între BAE Systems şi Polish Defense Holding şi are în vedere dezvoltarea unei
platforme pentru un tanc uşor şi MLI, concept care se speră să intre în atenţia
armatei poloneze şi care are în vedere dezvoltarea unei noi familii de vehicule
blindate2.
România poate identifica, în raport cu tradiţia istorică, relaţiile economice
din diferite domenii, predispoziţia pentru investiţii strategice, ţările partenere din
UE cu care dorim să dezvoltăm relaţii economico-militare. Istoria naţională, dar
şi evoluţia europeană trebuie să fie puncte de pornire în aceste relaţii pentru că,
istoria este cea care dovedeşte cine sunt cei ce ne-au fost prieteni în timp.
Analiza europeană nu se opreşte doar la apărarea frontierelor, ci se
îndreaptă şi spre domeniul protejării/securizării liniilor de comunicaţii, având ca
obiective securitatea transporturilor de materii prime, bunuri de consum,
pescuitul oceanic, reducerea prezenţei pirateriei, din zona costieră a Africii, dar
şi controlul transporturilor de armament, tehnologie militară sau materiale
periculoase. În acest sens, România, în acţiunile anti-piraterie, are o prezenţă
constantă, dar cu costuri semnificative având în vedere că utilizează în acest tip
de misiune fregatele militare. Angajamentul NATO, ne obligă, dar gradul de
eficienţă în raportul misiune/cost s-a dovedit că este nefavorabil ţării noastre.
Noul tipar va trebui să fie în raport cu distanţele, scopul, riscurile şi poate chiar
cu dimensiunea porturilor.
Sugestia autorilor analizei se îndreaptă spre identificarea unor tipuri de
nave mai uşoare şi mai puţin costisitoare; este inadecvat ca împotriva unor bărci
sau mici ambarcaţiuni să utilizezi fregate. Aici, România trebuie să-şi calculeze
efortul şi participarea (alături de Bulgaria) în Marea Neagră, iar în comun cu
ţările membre NATO, în Marea Mediterană. Această participare este într-o
directă corelaţie cu interesele ţării noastre având în vedere economia naţională
(ca cerere de import/export) şi locurile din care/în care importăm
2

http://www.targikielce.pl/?k=mspo_en (accesat septembrie 2013)
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resursele/exportăm produsele. Angajamentul în acest sens este determinat de
faptul că importăm puţine resurse pe mările şi oceanele lumii ceea ce determină
să protejăm căile de comunicaţii navale din zona Dunării, Mării Negre, Mării
Mediterane (poate în viitor vom fi în postura de a securiza zona terestră de
transport resurse).
Nu presupunem că ne vom sustrage de la eforturile UE dacă suntem determinaţi să validăm conceptul de „pooling and sharing” prin asumarea
responsabilităţii în proximitatea europeană. Argumentul pentru această afirmaţie
trebuie să fie faptul că acest concept european nu presupune doar efort de
element material, ci şi de efect operaţional. Pentru aceasta, forţele navale trebuie
să gândească atât nevoile, cât şi eforturile necesare în acest sens pornind de la
principiul costuri/beneficii, dar şi de la ideea că tehnica de luptă trebuie să fie
ambivalentă în sensul securizării dar şi apărării litoralului Mării Negre.
Marea Neagră nu trebuie gândită la nivel utopic ca un lac rusesc iar, ca
riverană, România trebuie să dovedească o politică economică şi militară clară.
În acest sens, în plan regional, România trebuie să fie un catalizator al relaţiilor
cu statele riverane Mării Negre şi să profite de aceste relaţii pentru a-şi dovedi
rolul de vector al securităţii.
Valoarea forţelor de reacţie în situaţie de criză în zonele de interes ale
Uniunii se prezintă ca un element nou de analiză pornind de la actualele
prevederi (şi viitoare) ale strategiei de securitate şi având în vedere prezenţa
crizelor şi proximitatea graniţelor unionale. Aceste forţe trebuie să atingă
standarde superioare de instruire, dislocare şi susţinere logistice pe intervale de
timp prestabilite, în general pe o perioadă de şase luni. În acest sens, ideea
europeană de Battle Group, aflată într-un stadiu de mijloc (un fost obiectiv
2010) consider că nu a fost cea mai bună idee, pornind de la faptul că sunt
structuri eterogene (ca dimensiune, apartenenţă naţională, instruire, dotare etc.).
România, ca stat membru NATO, a experimentat întrebuinţarea unui
număr apreciabil de batalioane de manevră în teatrele de operaţii din Afganistan,
Irak sau Balcani şi în acest sens avem forţe dislocabile (cu anumite restricţii
logistice) care confirmă un anumit grad de potenţial contributiv în situaţii de
criză.
Politica UE pentru gestionarea crizelor este în general una „soft”. Dacă
urmărim ciclul conflictelor observăm că avem o intrare în forţă a statelor care
realizează „coaliţii de voinţă” – Balcani, Afganistan, Irak, urmează apoi acţiunea
NATO - exemplu ISAF/ IFOR, etc. şi apoi vine intervenţia UE cu componente
juridice, securitate internă (EUROPOL, jandarmerie) şi sprijinul pentru
reconstrucţia economică. De altfel, UE tinde să se manifeste în general în
proximitatea graniţelor, în zona caucaziană, balcanică şi cel mult africană, deşi
dacă urmărim prezenţa reprezentanţilor Serviciului Afacerilor Externe
Europene, constatăm că interesele unionale s-ar dori globale.
Pornind de la aceste premize, România este provocată să-şi reanalizeze
strategia de angajare şi să opteze pentru răspunsuri în funcţie de interes, deşi
constatăm că acţiunile sunt în general determinate de interesele nucleului dur al
UE - Germania, Marea Britanie şi Franţa şi vizează în general fostele colonii.
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Acest interes nu poate fi o impunere, ci un rezultat al negocierii şi aplicării
conceptului „pooling and sharing”. Interesele României nu vor fi promovate
doar în proximitatea graniţelor, dar cu siguranţă nu pot fi cel puţin pentru
moment, la nivel global.
În acest sens, afirmaţia preşedintelui polonez Bronislaw Komorowski, din
august 2013 (determinată de conflictul din Siria), precum că Polonia îşi va limita
participarea la misiuni militare departe de teritoriul său, este elocventă ca
strategie de perspectivă. Precizarea că Varşovia se va concentra acum asupra
modernizării forţelor sale desfăşurate pe teritoriul naţional şi că abandonează
fără ezitare politica de misiuni, anunţată în 2007 într-o manieră prea grăbită şi
fără suficientă reflecţie şi că politica ce prevedea trimiterea facilă a soldaţilor
polonezi la antipozi s-a încheiat, vine să confirme încă odată nevoia de reflecţie
privind angajarea internaţională3. România trebuie să fie în măsură, dacă
interesele comune şi naţionale o cer, să participe la gestionarea de la distanţă
(interdicţia aeriană, zone de control) şi, în acest caz, Forţele Aeriene Române
rămân o opţiune (mai ales prin prezenţa în viitorul apropiat a mijloacelor de zbor
a noii generaţii).
Experienţa Franţei în Libia poate fi un punct de pornire în analiza
participării, având în vedere că trinomul consum de muniţie - producţie
naţională de muniţie - beneficiu economic, nu funcţionează pentru moment nici
chiar pentru puterile militare semnificative din Europa.
Pentru a avea opţiuni, România are, la acest moment, structurate sau în
proces de dezvoltare (unele sunt certificate, altele în curs) atât forţele de
intervenţie, de tipul structuri de informaţii şi forţe speciale, cât şi capabilităţi de
transport (aparate de tip C 130 Hercules şi C 27 Spartan).
Concluzie
Cerinţele Europene coincid cu noul concept NATO – Iniţiativa Forţelor
Conectate (The Connected Forced Initiative) ce presupune ca Alianţa (şi implicit
România) să dispună de forţe militare, moderne dislocabile şi interoperabile,
capabile să opereze într-un context diferit de formare, instruire şi utilizare a
echipamentelor şi noilor tehnologii, context determinat de reducerea graduală a
angajamentelor operaţionale în actualele teatre de operaţie.
Logistica dotării, dar mai ales a susţinerii în intervenţii a forţelor armate
naţionale şi implicit a UE devine marea provocare. Unitatea logisticii, de
achiziţii, producţie şi consum, poate fi o soluţie prin care cerinţele pentru forţele
armate să plece de la un singur punct, atât la nivel naţional, cât şi în cadrul UE.
În acest sens, considerăm că un departament comun aflat în subordinea directă a
Şefului SMG şi care să răspundă cerinţelor naţionale ale categoriilor de forţe
poate fi o soluţie viabilă. Argumentul, în acest sens, este dat de gradul de
armonizare pe care SMG-ul trebuie să îl exercite între obiectivele politico3

http://www.ziuaveche.ro/top-secret/armata-2/razboiul-din-siria-ce-zic-bulgaria-georgia-si-polonia-187027.html
(accesat august 2013).

33

militare, resursa economico-financiară asigurată şi cerinţele de capabilităţi
operaţionale solicitate de categoriile (comandamentele) de forţe. Nevoia
racordării industriei naţionale de apărare la concernele europene nu se poate
realiza decât dacă parteneriatele de producţie (naţionale şi internaţionale) se vor
suprapune. În această perspectivă este nevoie să acceptăm că dezvoltarea fără
consum nu poate exista iar în acest sens forţele armatei României trebuie să-şi
dovedească nevoia de a fi consumatoare pentru ca, implicit prin ceea ce
consumă, să fie lansatoare ale producţiei şi plătitoare de taxe şi impozite în
beneficiul bugetului de stat.
Impunerea economiilor la instrucţie sau în angajamentele Armatei
României în teatrele de operaţii blochează sistemele de producţie şi implicit
economia de apărare (fie ea naţională sau europeană) şi, mai mult, discreditează
statutul de ţară contributoare de securitate.
Securitatea şi apărarea presupun costuri, iar aceste costuri pot fi acceptate,
strategic vorbind, vizualizând beneficiile pe termen lung. Beneficiile în
securitate sunt vizibile în moment de criză (ceea ce nu ne dorim însă), dar sunt
cuantificabile, pe timp de pace, în rezultatele politice externe şi economice al
unui stat.
Bibliografie:
1. http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Report_16.pdf
2. http://www.targikielce.pl/?k=mspo_en
3. http://www.ziuaveche.ro/top-secret/armata-2/razboiul-din-siria-ce-zicbulgaria-georgia-si-polonia-187027.html

34

ANALIZA S.W.O.T. A SISTEMULUI ROMÂNESC DE SECURITATE
Diana MANOLACHE*
Subiectul securităţii este unul de mare actualitate, cu implicaţii enorme pe toate planurile,
ceea ce determină o permanentă reevaluare a modalităţii de analiză a securităţii la toate nivelurile.
Acest lucru este susţinut de faptul că „inovaţiile paradigmatice” apărute de-a lungul timpului,
dar şi schimbările care se produc în mediul naţional şi internaţional de securitate şi-au pus
amprenta, într-un mod marcant, asupra securităţii, la modul general. În perioada actuală,
securitatea se redefineşte, vulnerabilităţile, riscurile, pericolele şi ameninţările la adresa
acesteia adoptând o semnificaţie sistemică.
Lucrarea de faţă îşi propune să facă o analiză cât mai obiectivă a sistemului de
securitate naţional, prin intermediul metodei S.W.O.T., punând în lumină factorii interni ai
sistemului concretizaţi în puncte tari şi puncte slabe, dar şi încercând să identifice factorii de
natură externă, respectiv oportunităţile şi ameninţările care influenţează sistemul românesc
de securitate. În ceea ce priveşte factorii externi, vom sublinia factorii de natură politică,
economică, social, tehnologică, legislativă şi de mediu care îşi pun amprenta asupra
sistemului de securitate românesc.
Cuvinte-cheie: securitate
slabe,oportunităţi, ameninţări.

naţională,

globalizare,

puncte
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puncte

Introducere
În contexul globalizării, asigurarea securităţii naţionale capătă noi
valenţe, iar perspectivele generale se schimbă odată cu dispariţia graniţelor dintre
dimensiunea internă, respectiv externă a securităţii. Ultimul deceniu, cu evoluţii
derulate într-un spaţiu geografie extins, culminând cu evenimentele din Orientul
Mijlociu şi Africa de Nord atestă din plin această realitate.
Ameninţările şi provocările prezentului la adresa securităţii sunt mult mai
complexe. Conflictele armate interstatale par să fi dispărut, dar s-a dezvoltat
terorismul, crima organizată, migraţia ilegală, instabilitatea economică,
determinată şi amplificată şi de recenta criză economico-financiară.
Mediul de securitate este „o realitate reprezentată de ansamblul condiţiilor,
proceselor şi fenomenelor politice, diplomatice, economice, sociale, culturale,
militare, ecologice şi informaţionale, interne şi internaţionale, care
condiţionează nivelul de protecţie a individului, comunităţii, statului, zonei,
regiunii ş.a.m.d., pe timpul promovării propriilor interese ale acestora”1.
Majoritatea studiilor elaborate şi publicate în domeniul strategiei şi
securităţii scot în evidenţă un adevăr de necontestat: „pe ansamblu, lumea este
mai sigură, deoarece s-a redus riscul unei confruntări militare de amploare, în
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plan regional însă, situaţia este diferită”2. „La nivel global, mediul internaţional
de securitate a evoluat în sensul creşterii complexităţii şi interdependenţelor din
relaţiile internaţionale”3.
Securitatea naţională, în contextul proceselor de integrare şi globalizare,
cu toate şansele şi oportunităţile pe care acestea le aduc, dar şi cu atât de
numeroasele limitări impuse, a reprezentat pentru mulţi cercetători ai
domeniului o provocare, aceştia acordând subiectului un vast spaţiu de
investigaţie.
Interesele naţionale ale României sunt subliniate în cadrul Strategiei
Naţionale de Securitate a României (2007) şi în cadrul Cărţii Albe a Securităţii
şi Apărării Naţionale (2004), alături de necesitatea unei cooperări pe plan
regional şi global în ceea ce priveşte securitatea ţării noastre, ceea ce evidenţiază
faptul că există o perspectivă clară a implicaţiilor securităţii globale asupra
securităţii naţionale. Se impune şi o permanentă evaluare a ameninţărilor la
adresa securităţii ţării noastre. De asemenea, este necesară, în cadrul Alianţei
Nord- Atlantice, formularea de tipuri posibile de răspuns la ameninţări
neconvenţionale, în situaţii de asimetrie şi în context diferite de cele pentru care
NATO a fost proiectată.
1. Analiza S.W.O.T – componentă a managementului strategic repere teoretice
Analiza SWOT este unul dintre cele mai cunoscute instrumente ale
managementului strategic, datorită prezentării sale în sute de lucrări şi utilizării
într-o mare varietate de forme. În general, toate manualele de management sau
management strategic, dar şi de marketing fac referire la acest instrument sau cel
puţin îl prezintă. Multe variante au generat abordări critice interesante prin
prisma utilizatorului, fapt ce ar face necesare anumite precizari de ordin teoretic
asociate metodologiei de analiză.
Originile metodei de analiză S.W.O.T. conduc la Albert S. Humphrey,
cercetător privind managementul organizaţional şi schimbările culturale la
Stanford Research Institute, (cunoscut astăzi ca SRI International). Acesta, în
anul 1960, a inventat metoda de analiză SOFT (SOFT analysis), transformată
mai târziu în SWOT (SWOT analysis), care s-a dovedit de cea mai mare
importanţă în elaborarea marilor proiecte cu consecinţe strategice pentru
evoluţiile ulterioare (în domeniul economic, militar, al transporturilor, al
turismului,etc).
“Semnificaţia SWOT provine din acronimele Strenghts (Puncte tariatribute utile pentru realizarea obiectivului), Weaknesses (Puncte slabe-atribute
care dăunează realizării obiectivului), Opportunities (Oportunităţi-condiţii
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Mihail ORZEAŢĂ, Securitatea şi continua transformare în secolul XXI, eseuri, Editura Militară, Bucureşti,
2004, p.21.
3
Graţiela CONSTANTIN BARNA, Elena UDREA, Mediul internaţional de securitate şi Uniunea Europeană,
Buletinul Nr. 2/ 2006 al Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I”, Editura Universităţii Naţionale de Apărare
,,Carol I”, Bucureşti 2006, p.273.
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externe utile) şi Threats (Ameninţări-condiţii externe care dăunează realizării
obiectivului). Analiza SWOT, grupează informaţiile în două categorii principale
: factorii interni (punctele tari şi punctele slabe, în funcţie de impactul lor asupra
obiectivelor) şi factorii externi (oportunităţile şi ameninţările venite din mediul
extern). Analiza se prezintă de regulă sub forma unei matrici în care sunt incluşi
toţi aceşti factori.”4
Rezultanta analizei reprezintă o opţiune strategică din familiile
recomandate pentru diferitele combinaţii puncte tari-puncte slabe (SW) cu
oportunităţi-ameninţări (OT). Problemele managementului sunt localizate la
nivelul interfeţei organizaţie - mediu înconjurător. Rezolvarea lor este sarcina
managerilor, realizându-se prin ajustarea mutuală cu ajutorul acestei analize care
urmăreste o „potrivire" optimă. Nu se precizează şi nu se oferă soluţii asupra a
ceea ce este mai bine să se modifice: mediul intern sau mediul extern. Cea mai
probabilă soluţie practică este legată de mediul intern, dar nu există certitudinea
unui succes mai facil pentru această abordare decât pentru cea îndreptată spre
influenţarea mediului înconjurător.
De fapt, scopul acestei analize este de a lua în calcul în strategia ce va fi
adoptată de o organizaţie atât factorii interni, cât şi externi, maximizând
punctele tari potenţiale şi oportunităţile şi minimizând efectele punctelor slabe şi
ameninţărilor. Analiza S.W.O.T. permite identificarea axelor strategice de
dezvoltat. Deşi înainte de toate este destinată planificării, S.W.O.T. poate servi
la verificarea dacă strategia pusă în practică constituie un răspuns satisfăcător în
situaţia descrisă de analiză.
2. Analiza S.W.O.T. propriu-zisă

Analiza S.W.O.T., folosită în domeniul securităţii naţionale, pune în
lumină componentele cele mai importante: forţele armate; actorii importanţi;
economia; mediul geografic; ştiinţa şi tehnologia; populaţia şi cultura;
transporturile şi telecomunicaţiile.
De asemenea, analiza strategică identifică slăbiciunile şi punctele forte ale
părţilor analizate pentru ca, de aici, să se determine centrele de gravitate. Toate
componentele sunt importante, iar interesul de a vedea mai în detaliu ceea ce
reprezintă aceste componente rezidă în faptul că ele trebuie să se regăsească în
termeni de capacităţi în cadrul unei structuri interdependente.
Cu alte cuvinte, analiza S.W.O.T. este instrumentul care rezumă
concluziile esenţiale ale analizei mediului şi a analizei capacităţii strategice ale
unei organizaţii. Sistemul românesc de securitate reprezintă totalitatea politicilor
formulate şi modalitatea de punere în practică a acestora în scopul menţinerii
integrităţii statului român, a protecţiei populaţiei ţării, a drepturilor cetăţenilor, a
mediului înconjurător şi a asigurării stării de legalitate şi stabilitate, utilizând
intsrumente politice, economice, diplomatice şi militare. Combinând studiul
punctelor tari şi a punctelor slabe ale sistemului românesc de securitate, cu cel al
4

Mihaela STOICA, Analiza SWOT, metodă de diagnoză organizaţională, Editura Universităţii „Dimitrie
Cantemir”, Tîrgu Mureş, 2011, p. 3
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oportunităţilor şi ameninţărilor existente în mediul internaţional şi regional de
securitate, acest tip de analiză concură la definirea unei strategii de dezvoltare a
Strategiei de securitate a României.
2.1. Puncte tari (atuuri, realizări naţionale şi regionale)
-România are calitatea de membru NATO si UE.
-Poziţionarea geostrategică a României pe harta Europei şi a lumii.
-Transformarea armatei României si faptul ca aceasta este compatibilă cu
armatele NATO.
-Cadrul legislativ care reglementează funcţionarea instituţiilor care fac
parte din sistemul naţional de apărare.
-Resursele naturale existente pe teritoriul ţării noastre.
-Realizarea managementului resurselor de apărare pe baza conceptului de
planificare integrată a apărării.
-Politicile monetare şi intervenţiile Băncii Naţionale a României pentru
asigurarea securităţii economice a cetăţenilor.
-România este un punct de atracţie pentru investitorii externi.
-Reconfigurarea serviciilor de informaţii pentru securitatea naţională.
2.2 Puncte slabe (vulnerabilităţi în plan intern ale naţiunii)
-Insuficienţa resurselor financiare alocate sistemului de securitate şi
apărare din România.
- Infrastructura, baza tehnico-materială şi capacităţi limitate de asigurare.
-Costurile imediate ale accederii europene, urmate de beneficii după o
perioadă de timp.
-Dinamica populaţiei şi a capitalului uman (scăderea ratei fertilităţii,
urbanizarea rapidă şi masivă, fluxurile migraţioniste).
2.3 Oportunităţi („ocazii", „situaţii favorabile" - obiectivele corelate la
tendinţele României în mediul extern: internaţional şi regional)
- Garanţia majoră oferită de Alianţa Nord - Atlantică prin asigurarea
securităţii naţionale având în vedere prevederile art. 5 al Tratatului Atlanticului
de Nord.
-Rolul important al României în stabilitatea regională şi subregională
(europeană şi în mod pregnant, în zona balcanică) prin apartenenţa la Uniunea
Europeană şi participarea la dezvoltarea Politicii Europene de Securitate şi
Apărare.
-Dezvoltarea unor proiecte de cooperare şi energetice de interes european
şi global în regiunea extinsă a Marii Negre, context în care poziţia geostrategică
a României devine un reper important.
-Dezvoltarea parteneriatelor strategice cu principalii actori internaţionali
care operează în domeniul securităţii în spiritul avantajului reciproc;
-Posibilitatea de dezvoltare economică, în special a infrastructurii de
transport naţional prin accesarea de fonduri europene.
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-Implementarea în România a sistemelor integrate de control al
frontierelor ca măsură a securităţii naţionale.
-Instalarea pe teritoriul României a unor elemente ale sistemului de
apărare împotriva rachetelor balistice care poate descuraja potenţiale atacuri.
2.4 Ameninţări („pericole" sau „situaţii nefavorabile”)
-Politizarea excesivă a unor instituţii, atât la nivel local cât şi naţional.
-Corupţia, prezentă în majoritatea domeniilor sociale, cu implicaţii asupra
funcţionării instituţiilor statului şi cu efecte negative asupra vieţii cetăţeanului.
-Evaziunea fiscală, contrabanda şi practicile specifice economiei
subterane.
-Capacitatea redusă de aplicare a legii de către unele instituţii ale statului.
-Crima organizată, precum şi presiunile şi influenţa pe care aceasta
încearcă să le exercite asupra instituţiilor statului, asupra mass media şi asupra
unor reprezentanţi ai clasei politice.
-Capacitatea administrativă redusă la nivel central şi local.
-Decalajul de dezvoltare între regiunile României.
-Deficienţe în protectia şi funcţionarea infrastructurii, bazei tehnicomaterială şi limitarea capacităţii de asigurare.
-Calitatea slabă a serviciilor publice de sănătate.
Concluzii
În urma analizei S.W.O.T. pe care am efectuat-o asupra Sistemului
românesc de securitate, şi în urma aplicării acestei metode a managementului
strategic, am sesizat unele aspecte care pot fi revăzute sau chiar modificate în
Strategia de securitate naţională, pe care le prezentăm sub forma următoarelor
propuneri :
1. Revederea periodică şi operativă (fără a ţine seama de termenele
stabilite prin lege, respectiv la un nou mandat de preşedinte) a prevederilor
Strategiei de securitate naţională, având în vedere dinamica deosebit de alertă a
modificării mediului de securitate internaţional şi a sporirii impredictibilităţii
unor fenomene care pot conduce la grave tulburări ale climatului în diferite
regiuni ale lumii sau chiar la nivel global. Această necesitate ne apare cu atât
mai stringentă cu cât România, în calitate de membru NATO şi UE, este
chemată să fie parte la soluţionarea marilor probleme ale omenirii împreună cu
aliaţii săi.
2. Pentru eficientizarea Sistemului naţional de securitate, consider
necesară prevederea în Strategie a mecanismelor şi instrumentelor care să
asigure o cooperare permanentă între toate componentele acestuia, astfel încât
acţiunea lor să fie convergentă în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite
pentru asigurarea climatului democratic din ţara noastră. Este necesară de
asemenea, cooperarea şi colaborarea sistemului românesc de securitate cu
sistemele similare din ţările aliate cu scopul utilizării de proceduri compatibile
în timpul rezolvării unor crize la care participă şi România.
39

3. Înscrierea în Strategie, a organelor statului direct răspunzătoare de
Sistemul naţional de securitate, cu atribuţiuni foarte exacte, astfel încât să se
evite suprapunerile, ambiguităţile şi confuziile. Avem convingerea că în acest fel
se pot stabili şi responsabilităţi foarte clare pentru operativitatea Sistemului
atunci când este chemat să rezolve probleme majore interne şi internaţionale.
4. Necesitatea revederii de fond a ameninţărilor, pericolelor, riscurilor,
vulnerabilităţilor şi disfuncţionalităţilor, pentru că unele dintre ele se suprapun,
altele se află la graniţa dintre două categorii şi, foarte important, unele în
evoluţia lor pot fi cuprinse în altă categorie. Afirmaţia poate fi justificată prin
dinamica riscului, care poate să se stingă în acest stadiu dacă se iau măsuri
eficiente sau poate să evolueze în ameninţare sau pericol.
5. Folosirea experienţei altor state, membre NATO şi UE precum şi a
lecţiilor învăţate în teatrele de operaţii, pentru modernizarea permanentă a
Sistemului naţional de securitate, care să devină modern şi eficient, capabil să
răspundă prompt la provocările etapei pe care o parcurgem şi să fie diminuate
punctele slabe şi ameninţările şi să prevaleze punctele tari şi oportunităţile.
Aşa cum am arătat şi mai sus, voi continua studiul Sistemului românesc
de securitate şi pe măsura aprofundării lui voi face şi alte propuneri, aceasta
fiind modesta mea contribuţie la perfecţionarea continuă a acestuia, pentru a
deveni tot mai eficient.
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CONSIDERAŢII PRIVIND INTELLIGENCE ŞI ANTICIPARE
Raul TODEA
Serviciile statului, fiecare cu specificităţile lor, se completează şi se conjugă pentru a
aprecia evoluţiile lumii în totală obiectivitate, fără nici un stereotip ci, dimpotrivă, simţind
natura schimbărilor care trebuie identificate în amănunt.
Înţelegându-se că esenţa intelligence-ului este de a da o capacitate permanentă de
anticipare, responsabilii sunt predispuşi la a combina trei tipuri de abordări: timp prospectiv,
timp reflectat şi timp real.
Absenţa gradaţiei între riscuri, schimbări şi ameninţări poate orienta spre
confundarea caracterului aleatoriu simplu cu surpriza strategică, adică, de la evenimentul
puţin sau deloc anticipat, care poate conduce la un puternic impact, destabilizând, prin
folosirea forţei, fundamentele statului în domeniul politico-militar.
Cunoaşterea şi anticiparea garantează autonomia noastră în decizii şi permit
conservarea iniţiativei strategice. Ele trebuie să ofere, atât decidenţilor politici cât şi
responsabililor militari şi de scuritate internă şi civilă, mijloacele pentru a dispune de
elemente de prevedere şi claritate a acţiunilor.
Cuvinte-cheie: cunoaştere, anticipare, strategie, Intelligence, timp prospectiv, timp
reflectat, timp real.
Auguste Comte: „Voir pour savoir, savoir pour prévoir, prévoir pour prévenir.”1

Introducere
Lumea modernă are nevoie din ce în ce mai mult de informaţii. Acest
dezirabil a devenit un element util pentru a dobândi supremaţia asupra entităţilor
statale şi cele non-statale.
Informaţia, conform DEX-ului, are mai multe înţelesuri2, ea fiind de altfel
un produs brut pentru intelligence.
Intelligence reprezintă capacitatea de a cunoaşte, de a înţelege, bună
înţelegere, din care s-a ajuns la sensul înţelegere, relaţii secrete, informaţii
secrete şi la sintagma service d’intelligence. La aceste sensuri ale intelligenceului se mai poate adăuga unul, şi anume acela de informaţie prelucrată cognitiv
cu o anumită semnificaţie pentru un beneficiar3.
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Rolul intelligence-ului este acela de a gestiona informaţiile din domeniul
securităţii. În acest sens, Strategia de Securitate Naţională4 susţine că activitatea
serviciilor de informaţii, contrainformaţii şi securitate reprezintă o componentă
esenţială a sistemului securităţii naţionale, având ca scop principal prevenirea
şi avertizarea oportună privind riscurile şi ameninţările care creează sau pot
crea pericole la adresa valorilor şi intereselor fundamentale ale României,
precum şi protecţia adecvată împotriva unor astfel de pericole. Priorităţile
acestei activităţii vor viza: lupta împotriva terorismului internaţional, a
proliferării armelor de distrugere în masă şi a celorlalte riscuri transnaţionale;
monitorizarea eficientă a conflictelor locale care pot pune în pericol securitatea
României, a aliaţilor şi partenerilor, sau drepturile fundamentale ale omului;
contracararea criminalităţii transfrontaliere organizate, a corupţiei şi a altor
activităţi ilicite care pot pune în pericol securitatea naţională.
Într-o lume aflată în perpetuă mişcare, misiunile şi atribuţiile structurilor
de intelligence se află în permanentă adaptare şi diversificare.
1. Intelligence
Intelligence-ul este produsul rezultat în urma colectării, evaluării, şi
interpretării informaţiilor. Întotdeauna produsul de intelligence este confirmat
din mai multe surse, de preferinţă într-un proces încrucişat5.
Intelligence este rezultatul folosirii procesării datelor şi informaţiilor
primite, precum şi scopul folosirii acestora. Privind din această perspectivă,
conceptul de intelligence reuneşte ansamblul operaţiilor de culegere, filtrare,
analiză a datelor şi informaţiilor şi de diseminare a produselor cu valoare
acţionabilă pentru a satisface necesităţile unui consumator specific6.
În domeniul intelligence, eficienţa presupune existenţa unor efecte
scontate, în raport cauzal cu eforturile depuse pentru obţinerea lor, iar
eficacitatea acestora constă în realizarea sarcinilor şi îndeplinirea obiectivelor în
condiţiile stabilite.
Pentru îndeplinirea dezideratului, intelligence-ul are nevoie de o
infrastructură ştiinţifică care gestionează riscurile şi vulnerabilităţile la adresa
securităţii. Această infrastructură se poate baza pe metode şi tehnici din
domeniul unor discipline şi ştiinţe precum sociologia, psihologia, istoria,
economia, matematica, etc.
Utilizând aceste metode, intelligence-ul se găseşte în faţa unui produs
brut, informaţia.
Este necesară o precizare care se referă la diferenţa dintre informaţie şi
intelligence. Informaţia este un material neevaluat, brut, adesea descriptiv,
provenit din observaţii, interceptări ale unor comunicaţii, rapoarte, zvonuri sau
4

Strategia de Securitate Naţională, adoptată în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării prin Hotărârea nr.
62 din 17 aprilie 2006.
5
Sergiu MEDAR, Cristi LĂŢEA, Intelligence pentru comandanţi, Editura Centrului Tehnic-Editorial al
Armatei, 2007, p. 12.
6
Herbert E. MAYER, Real-World Intelligence: Organized information for executives, New York,
Weindenfeld/Nicolson, 1987, p. 21.
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imagini. Informaţiile pot fi adevărate sau false, precise sau imprecise,
confirmate sau neconfirmate, pertinente sau fanteziste, iar intelligence-ul este
produsul rezultat în urma colectării, evaluării, şi interpretării informaţiilor7.
1.1. Sursele de informaţii şi metodologia culegere a acestora
Pentru obţinerea informaţiilor necesare factorilor de decizie politicomilitară, se folosesc cinci discipline de culegere a informaţiilor: HUMINT,
SIGINT, IMINT, MASINT şi OSINT8.
HUMINT, categoria de culegere a informaţiilor, în care persoana umană
este atât culegător, cât şi platforma de culegere9.
Există două tipuri de culegere a informaţiilor HUMINT:
a)din surse deschide, legale (Open Source Information – OSINF);
b)din surse clandestine.
SIGINT, informaţii derivate prin interceptarea şi exploatarea emisiilor
electromagnetice străine, pentru procesul informativ. Aceasta cuprinde:
a)COMINT, informaţii derivate prin interceptarea comunicaţiilor străine, prin
alte mijloace. Nu presupune monitorizarea mass-media sau interceptarea
comunicaţiilor pe timpul investigaţiilor contrainformative. Aceasta include
spectrul de analiză al traficului pe câmpul de luptă, de criptoanaliză şi constatări
direcţionate.
b)ELINT, informaţii derivate din radiaţii electromagnetice străine, altele decât
detonaţiile atomice sau sursele radioactive.
c)FISINF, informaţii derivate din parametrii echipamentelor şi ai sistemelor de
control, precum telemetre, faruri, legături de comandă.
IMINT, produse de interpretare a imaginilor şi a fotografiilor pentru uzul
informativ. Reprezentări de obiecte reproduse electronic sau prin mijloace optice
şi filme, dispozitive electronice de afişare, alte mijloace folosite pentru scopuri
informative.
MASINT, informaţii ştiinţifice şi tehnice obţinute prin analiza calitativă
a informaţiilor şi a datelor derivate din senzorii tehnici specifici, în scopul
identificării şi al măsurării oricărei trăsături asociate cu sursa. Cuprinde
informaţii acustice, radar, laser, seismice, de flux, de debit.
OSINT, proces care presupune selecţie, analiză şi procesare atentă a
materialelor informative provenite din surse deschise. Se desfăşoară de către
sectorul privat în combinaţie cu expertiza efectuată de specialişti, cu mijloace
tehnice adecvate.
Eşecurile majore, ale analizarii informaţiilor, folosind aceste surse, sunt
determinate, de obicei, de erori de analiza, nu de greşeli în culegerea de
informaţii, întrucât informaţiile relevante sunt subestimate, greşit interpretate,
7
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ignorate, eliminate sau omise pentru că nu se potrivesc modelului mintal al
analistului10.
Abram Shulsky şi Garry Schmitt nuanţează această idee şi afirmă că deşi
analiza informaţiilor este o activitate intelectuală, ea se desfăşoară într-un cadru
instituţional şi în conformitate cu anumite proceduri standardizate, astfel încât
rezultatul final este mai degrabă produsul unui sistem decât al unei persoane.
Astfel, la dispoziţia beneficiarilor legali pot fi puse estimări eronate care au un
impact major asupra deciziilor luate11. În acest caz, se poate vorbi şi despre o
amprentă personală asupra analizelor?
Angoasa strategilor rezultă, câteodată, din inventarul disparat, unde toate
elementele se vor arăta cu diverse titluri de anticipare strategică. O bună parte
din temerile strategilor: proliferarea armelor de distrugere în masă, crimele
internaţionale, terorismul şi narco-terorismul, renaşterea naţionalismelor şi
mişcărilor etnice, integrismele religioase (în speciale cele musulmane
extremiste), riscurile cibernetice şi fragilitatea inerentă a cyberspace-ului, banii
terorismului în general, sunt cuplate cu o supoziţia vulnerabilităţii fizice şi
psihologice a societăţii moderne.
Într-un astfel de context tensionat şi complex, securitatea fiecărei ţări, ca
şi securitatea comunităţii internaţionale în ansamblu, se bazează nu numai pe
capacitatea de reacţie şi adaptare, ci şi pe capacitatea de anticipare şi de acţiune
pro-activă. Într-o lume complexă, dinamică şi conflictuală, aflată în plin proces
de globalizare, înţelegerea profundă a tendinţelor majore de evoluţie a securităţii
internaţionale şi a modului în care fiecare ţară are şansa să devină parte activă a
acestui proces constituie o condiţie esenţială a progresului şi prosperităţii.
Cunoaşterea, înţelegerea şi evaluarea corectă a proceselor interne, a gradului de
coeziune socială, a capacităţii de mobilizare publică reprezintă o necesitate la fel
de importantă pentru realizarea proiectelor naţionale12.
2. Anticipare
Anticiparea nu poate fi relevată din informaţii care, de altfel, nu sunt decât
furnizorul strategului decident de informaţie brută. A prevedea înseamnă deja a
decide asupra unuia sau mai multe scenarii posibile pentru viitor. Astfel,
anticiparea este consubstanţială şi interdependentă deciziei. Doar dispunerea de
toate datele problemei, decidentul este în mod necesar singurul care poate să
decidă un scenariu previzibil şi să susţină responsabilitatea unei strategii. Este
adevărat că în acţiunea operaţională, anticiparea este o artă dificilă, aproape
imposibilă şi că decizia în incertitudine rămâne întotdeauna apanajul
superiorului militar. În orice caz este o idee care trebuie avută în minte atunci
când suntem tentaţi de a cere informaţii, cum adesea este cazul, de a furniza
10
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anticipări, ceea ce nu se poate face (informaţia nu lămureşte decât prezentul,
niciodată viitorul).
Dar dacă anticiparea sau potenţialul nu pot fi preconizate de informaţii,
aceasta nu derivă oare din strategie? Ideea de a se pregăti pentru înfruntarea
ameninţărilor care trebuiesc anticipate nu stă oare la baza tuturor strategiilor
destinate a îndeplini prima sarcină a armatelor? Si vis pacem para bellum, spune
proverbul latin.
Previziunea/anticiparea constituie o funcţie importantă pentru activitatea
managerială, întrucât contribuie în mod decisiv la prevenirea şi înlăturarea erorilor
decizionale. Pe baza ei sunt estimate tendinţele evoluţioniste ale procesului
informaţional – decizional, conform unor ipoteze şi variante pe baza cărora se
stabilesc direcţiile de acţiune, măsurile şi resursele informaţionale necesare
comunităţii pentru cunoaşterea, prevenirea şi contracararea riscurilor şi ameninţărilor
la adresa securităţii naţionale13.
Anticiparea se materializează într-un ansamblu de acţiuni pentru a determina
tendinţele de evoluţie în perspectivă şi conducerea acestei evoluţii în direcţia
dorită.
Formele anticipării în cadrul comunităţii de informaţii pot fi: prognozele,
proiectele de acţiuni sau de sisteme, modelele şi alternative de acţiune,
strategiile, programele, directivele şi planurile operaţionale, estimările
informative14.
Anticiparea depinde de stilul, formele şi metodele utilizate de conducător în
analizele efectuate şi determinările realizate şi cuprinde patru etape15:
a)analiza previzională sau prospectivă a condiţiilor concrete ale stării
securităţii naţionale, a evoluţiilor pe plan intern şi internaţional de care depinde
capacitatea de a gestiona resursele informaţionale.
b)stabilirea variantelor posibile de evoluţie a sistemului informaţionalmanagerial condus, pe baza intercodiţionărilor şi interpretării datelor/informaţiilor şi
rezultatelor cu care s-a finalizat analiza previzională.
c)determinarea variantei cu cel mai înalt grad de probabilitate, pentru
care urmează să se stabilească măsurile necesare în vederea asigurării gradului
maxim de certitudine (varianta aleasă devine plan şi se transformă într-una din
variantele de prognoză);
d)stabilirea obiectivelor de realizat de către sistemul informaţionalmanagerial şi evaluarea evoluţiei acestuia, în scopul obţinerii şi gestionării
resurselor informaţionale.
Organizarea cunoştinţelor, condiţie sine qua non a pertinenţei
informaţiilor şi anticiparea strategică, devine un joc major pentru serviciile
învăluite de valurile de informaţii efemere şi concurente în permanenţă prin
media la fluxurile de senzaţionale şi constrângerile la instantaneu.
10
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Informarea nu poate exista fără această muncă esenţială a exploatării care
transformă informaţia în cunoaştere apoi în ştiinţă. Informaţia adunată este
asociată altor cunoştinţe capitalizate, cu care ea trebuie să fie pusă în corelare
pentru a compune o ştiinţă susceptibilă de a fi comunicată unui decident
anticipând cât mai mult posibil necesitatea.
Anticiparea permite strategului de a devansa adversarul sau agresorul şi
de a opri în timp util strategia destinată a-l contra (disuasiunea, prevenţia,
intervenţia sau protecţia). Pentru a anticipa în materie de strategie, trebuie
câştigate cunoştinţele utile înainte ca nevoia să nu fie exprimată, adică înainte
declanşării crizei.
În lumea actuală, nu mai putem vorbi despre informaţii în viziunea
monolitică moştenită din trecut. În globalitatea lui, cuvântul informaţii acoperă o
serie întreagă de abordări specifice. Chiar dacă principiul rămâne acelaşi,
abordările şi procedurile sunt diversificate când lucrăm în armată, industrie,
poliţie sau în domeniul ştiinţific. Înţelegându-se că esenţa informaţiilor este de a
da o capacitate permanentă de anticipare, responsabilii sunt conduşi la a
combina trei abordări. Ei lucrează în timp prospectiv, în timp reflectat şi în timp
real pentru a avea capacitatea de a prevedea o acţiune anticipându-o, de a realiza
o acţiune în plină fază pregătitoare sau de a lansa o acţiune reacţionând la
evenimente. În acest cadru, pentru a furniza elementele necesare reflexiei şi
acţiunii, informaţia, trebuie să permită un răspuns la întrebări, necesitând
metode de achiziţie şi analize diferite: situaţia, capacităţile potenţiale, intenţiile
actorilor şi alerta prin descoperirea prematură.
În toate activităţile umane, cel care stăpâneşte aceşti patru parametri
beneficiează de un avantaj real care îi va permite compensarea superiorităţii
mijloacelor adversarului. El va putea ataca sau a se apăra ştiind unde şi cum să
meargă de la o manieră mai economică umană şi materială. Adăugăm că acela
care, în plus, este capabil să lucreze în trei tipuri de timp se regăseşte în situaţia
ideală descrisă de Sun Tzu în apologia informaţiei.
Pozitivismul lui Auguste Comte16, consideră că realitatea există
independent de observator iar cunoaşterea rezultă din observaţia făcută fără
cunoaşterea obiectului deoarece datele extrase să nu fie influenţate prin prezenţa
observatorului (principiu al spionajului). Obiectivul este de a pune în lumină
structurile subordonate pornind de la modelele deterministe din care rezultă o
situaţie. Orice cauză având un efect, pare posibilă să stabilească un model a
realităţii, pe baza reprezentărilor obiective prin observaţie şi de la care pornind
va fi posibil să prezică evoluţia sa.
Ştiinţele umane şi sociale au recurs la două metode pentru a construi
cunoaşterea: metoda experimentală şi metoda argumentativă17. Prima este
privilegiată prin pozitivişti. Ea constă în a testa, după un protocol şi condiţii
experimentale definite, ipoteze empirice considerate ca şi conjuncturi sau teorii
născute din observarea faptelor. A doua constă în elaborarea unui raţionament
16
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care vizează demonstrarea sau refutarea unei conjuncturi pe baza unei analize
calitative a informaţiilor adunate pe teren.
La nivel de informaţii, metoda experimentală se regăseşte în tratarea
cantitativă a datelor adunate de anumite surse şi captori, în scopul de a valida
modelele deterministe (exemplu: ordine de bătălie, reţea de transmisii). Metoda
argumentativă se regăseşte în analizele calitative şi interpretările dezvoltate de
analişti pornind de la un ansamblu de date şi informaţii de la mai multe surse.
Faza de interpretare a datelor şi informaţiilor relevă astfel dintr-o speculaţie şi o
argumentare vizând la construcţia unei reprezentări operaţionale acceptabile a
unei situaţii. Înţelegem imediat dificultatea unui demers argumentativ raportat la
abordarea pozitivistă. Aceasta din urmă nu are nevoie de a convinge un decident
pentru ca el să adopte rezultatele, în timp ce prima implică o negociere între
analist şi decident. Va rezulta o dificultate pentru decident de a avea un punct de
vedere adecvat, dar care va apărea ca un pariu pascalian.
Concluzii
Intelligence şi anticipare stau la baza formulării şi construirii strategiei de
securitate naţională. Într-o lume caracterizată prin incertitudine şi instabilitate,
intelligence-ul constituie prima linie a apărării. El este cel care garantează
autonomia în decizii şi permite conservarea iniţiativei strategice. El trebuie să
ofere, atât decidenţilor politici cât şi responsabililor militari şi de securitate
internă şi civilă, mijloacele pentru a dispune, cât mai mult posibil, de elemente
de anticipare şi claritate a acţiunilor. Informaţiile în toate dimensiunile ei vor
câştiga astfel o importanţă majoră.
Teoriile rezultate din intelligence abordează problemele complexe de
analiză, de previziune şi fiabilitate a informaţiei, de prejudecăţi cognitive, de
factori culturali şi organizaţionali, cea mai mare parte a timpului bazându-se pe
analiza eşecurilor şi consideraţiilor politice sau etice.
Trăim o perioadă de ruptură în abordarea şi practica informaţiei. Într-o
lume în plină schimbare unde competiţia este generală, pentru a a vea o şansă de
a reuşi în acţiunea lor, dirijorii nu mai pot decide fără sprijinul unei analize
strategice aprofundate obţinute pornind de la o practică modernizată, de la
obţinerea şi tratarea informaţiei. La nivel de stat, această cunoştinţă care îi dă
capacitatea de anticipare indispensabilă trece dintr-o folosire optimă a
capacităţilor diferitelor servicii într-o muncă în reţea coordonată din care nu
trebuie exclus parteneriatul public – privat cu operatori confruntaţi ei înşişi cu
problematici convergente.
Informaţia nu este ceea ce ştim iniţial, ci produsul relevat de serviciile pe
care experţii ni le oferă.
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SECURITATEA ŞI SIGURANŢA ALIMENTARĂ
Dr. Virgil BĂLĂCEANU*
În contextul mai larg al abordărilor de ultimă oră din domeniul securităţii, nu se
omite să se sublinieze faptul că alături de domenii deja cunoscute, sau în plină afirmare, cum
ar fi securitatea cibernetică şi cea energetică, un alt domeniu este pe cale de reprezenta o
provocare a mediului de securitate, securitatea alimentară. Dezechilibrele demografice şi o
lume împărţită între Nord şi Sud, între bogaţi şi săraci, la care se adaugă o nevoie în
progresie geometrică de resurse, au determinat ca problemele alimentaţiei să capete un
caracter de stringenţă, mai ales în lumea subdezvoltată. Sărăcia şi foametea merg mână în
mână, dând expresie inechităţilor sociale şi efectelor negative ale globalizării, iar securitatea
alimentară, cu produsul său, insecuritatea alimentară, are în contrapondere efectele
devastatoare ale siguranţei alimentare, expresie a excesului alimentar şi alimentaţiei
nesănătoase.
Cuvinte-cheie: securitate alimentară, siguranţă alimentară, sărăcie severă, foamete,
obezitate, coş minim.

Introducere
Punctul de plecare al demersului nostru, poate fi constituit de etimologia
termenului securitate, ce îşi are obârşia şi a evoluat din cuvântul latin
securitas/securitatis, menţinându-şi înţelesul originar, referitor la lipsa de grijă,
neîngrădirea unui fenomen uman sau a unei realităţi de/din viaţă. Conform
DEX, securitatea se referă la certitudinea „de a fi la adăpost de orice pericol;
sentimentul de încredere şi de linişte pe care îl dă cuiva absenţa oricărui
pericol”. Termenul constituie izvorul pentru structurarea altor sintagme, precum
„securitate naţională”, „securitate energetică”, „securitate alimentară”, cât şi
alte sintagme derivate. Demersurile teoretice sunt departe de acceptarea unanimă
a unei definiţii acoperitoare privind conceptul de securitate. Conţinuturile
semantice se regăsesc într-o modificare permanentă, ce ţine de interesele
statelor, platformele de gândire ale unor şcoli sau de o serie de elemente
subiective. Se poate afirma astfel, că şi aspectele conceptuale şi operaţionale ale
securităţii naţionale se află în continuă mişcare.
În prisma acestor determinări, Strategia de securitate naţională a României
consideră că „securitatea naţională reprezintă condiţia fundamentală a existenţei
naţiunii şi statului român şi un obiectiv fundamental al guvernării; ea are ca
domeniu de referinţă valorile, interesele şi obiectivele naţionale”. Mai exact,
securitatea naţională se referă la capacitatea unui actor geopolitic privitoare la
protejarea valorile naţionale fundamentale, cu prezervarea capacităţii de
angajare eficiente în contextul internaţional prin prisma intereselor proprii. În
acest sens, poate fi afirmat că securitatea naţională se referă la ansamblul
*
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unitar al măsurilor şi acţiunilor politico-diplomatice, economice, militare,
sociale, tehnologice, ecologice şi de altă natură, destinate să asigure
independenţa şi suveranitatea naţională, integritatea teritorială, ordinea internă
constituţională, concomitent cu afirmarea neîngrădită a propriului sistem de
valori în sistem regional şi internaţional.
Securitatea poate fi apreciată ca fiind şi echilibrul intervenit între factorii
de putere, de provenienţă internă sau externă, ce se manifestă la nivelul unui
stat. Şi când este cazul, ca o contrapondere a nivelului ostil indus/produs, va fi
evaluată capacitatea de contracarare şi de diminuare a agresiunii, prin măsuri
diferite (întrebuinţarea forţei, alianţe şi descurajare, forme paşnice). Evaluarea
securităţii impune ponderarea elementelor de manifestare şi a efortului de
contracarare a oricărui dezechilibru manifestat în plan global, regional, cât şi
naţional. Modalitatea respectivă de analiză este determinată de deteriorarea
echilibrului propriu statelor afectate, produs din motive externe ce pot deteriora
major starea de echilibru. Trebuie, însă, considerat că democraţiile nu luptă una
împotriva alteia, statele din lumea democratică, regăsindu-se într-o relaţie
complexă de interdependenţă. Integrarea economică şi politică trebuie să fie
concepută ca o reală sursă de securitate. De asemenea, globalizarea trebuie să
genereze mai multă securitate pentru grupurile umane, chiar în condiţiile unei
reduceri a suveranităţii statelor, cât şi o creştere a autorităţii organizaţiilor
globale şi regionale.
1. Contextul de manifestare a securităţii alimentare
Dimensiunile privind definirea securităţii alimentare pot fi de mai multe
tipuri. Reţinem între acestea pe cele referenţiale, explicative şi instrumentale.
Referenţială înseamnă că oferă o imagine, o reprezentare, un model al
fenomenului global actual, o formă de manifestare a lumii contemporane.
Explicativă are în vedere faptul că evidenţiază şi pune în valoare conexiunile ce
există în domeniul securităţii naţionale. Instrumentală (praxiologică), oferă
modele de lucru deja construite, asigură ghiduri de acţiune nemijlocită.
Securitatea alimentară este impulsionată de elemente decisive ce privesc
societatea umană, fiind marcată de prezenţa şi evoluţia diferiţilor factori, în
etapele cunoscute de dezvoltare a societăţii umane. Privitor la formele de
aplicare, securitatea alimentară poate fi analizată sub forme multiple. Funcţie de
nivelurile de aplicare, poate fi analizată prin prisma individului, familiei, statului
(naţională), regională sau globală.
Nivelul individului este considerat a fi nivelul de bază de exprimare.
Nivelul familiei poate fi relevant pentru analiza ad-hoc a situaţiilor posibile,
îndeosebi din unghiul de interes al media. Nivelul naţional poate fi considerat ca
fiind cel mai important nivel de analiză. Prioritatea respectivă decurge din
elementele specifice privind rolul distinct al statului în comunitatea mondială
(suveranitate, loc, pondere), cât şi a relaţionării cu alte sisteme similare.
În contextul mediului internaţional pot fi operate analize regionale sau
globale. Analizele mai pot fi realizate la nivel naţional, individual sau prin
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prisma sistemelor de state (alianţe, coaliţii, parteneriate, alte sisteme). Datele
regionale sunt mai puţin relevante, comparativ cu nivelul global sau cu cel
naţional, de aceea trebuie accentuat interesul analizelor realizate şi finalizate la
nivel, naţional, continental şi global, datorită relevanţei acestora.
În anul 1996, ţările participante la World Food Summit au considerat că
securitatea alimentară constă în asigurarea accesului fizic şi economic al întregii
populaţii, în orice timp, la hrană, în condiţii de suficienţă, securitate şi
dispunând de un conţinut nutritiv ridicat, pentru asigurarea satisfacerii
cerinţelor impuse şi preferinţelor, în scopul realizării condiţiilor de viaţă active
şi sănătoase.
Securitatea alimentară este dată de capacitatea fiecărui stat privitoare la
planificarea, asigurarea, distribuirea, protejarea, procesarea şi utilizarea
resurselor de hrană pentru necesarul de consum al populaţiei interne, în
condiţiile menţinerii accesului liber la resursele economice provenite din
exteriorul ţării. Şi presupune asigurarea cantităţii necesare de resurse alimentare
în sortimentele solicitate, industrializarea totală sau parţială a producţiei
alimentare, asistarea şi controlul distribuţiei hranei în teritoriu, realizarea
posibilităţilor pentru stocarea şi comercializarea sortimentelor, precum şi
existenţa alternativelor viabile ale circuitelor interne de aprovizionare şi
distribuţie. Disponibilitatea resurselor în condiţiile programelor şi cerinţelor
sociale reprezintă condiţia obligatorie a realizării securităţii alimentare.
Securitatea alimentară este, în primul rând, un element de natură
cantitativă, ilustrând cantitatea de alimente necesară persoanei la un nivel relativ
comun al metabolismului uman. Conform unor statistici, realizarea securităţii
alimentare este posibilă doar pentru maximum 25 – 30% din populaţia globului.
Se cunoaşte bine realitatea dureroasă prin care accesul la resursele de hrană nu
este posibil pentru toată populaţia, din motive extrem de diferite1.
Datele analizelor de specialitate au arătat că, în hrana omenirii, materia
organică obţinută din ecosistemele agricole, reprezintă peste 93%. Diferenţa de
hrană poate fi procurată din ecosistemele naturale, putând fi terestre (recoltarea
fructelor de pădure, ciupercilor, vânătoarea etc.), ori aparţinând ecosistemelor
acvatice, naturale sau artificiale, (peşte, vieţuitoare marine, crustacee). Se
observă clar că agricultura constituie baza alimentaţiei populaţiei, deţinând rol
major în securitatea alimentară .
Se impune ca securitatea alimentară să fie analizată în strânsă legătură cu
două concepte ale căror consecinţe sociale sunt de cea mai mare importanţă,
dacă nu esenţiale în orice fenomen al societăţii ce ţine de stabilitate/instabilitate:
pragul sărăciei şi pragul sărăciei severe.
Pragul sărăciei este reflectat de cheltuielile totale privind consumul
familiilor care alocă pentru alimente o sumă egală cu costul coşului minim. Se
consideră că respectivele familii îşi structurează strictul necesar doar pentru
consumul alimentar de subzistenţă. Pragul sărăciei severe. După cum este
1
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cunoscut, în practică familiile adaugă costurilor alimentare şi costul serviciilor
nealimentare. În realitatea dură (trebuind să acopere impozite, taxe, nevoi de
medicamente, alte cheltuieli suplimentare), familiile paupere cheltuiesc strictul
necesar pentru acoperirea diferitelor alte componente ale consumului, realizând
scăderi drastice ale coşului alimentar.
Fenomenul social furnizat de sărăcie obligă la trecerea în revistă a câtorva
aspecte. Cauzele sărăciei trebuie explicate pe baza fundamentelor sociale, ca
parte din realitatea politică a fiecărui stat cu posibilităţi economico-financiare
reduse. În această idee, sărăcia este o stare socială defavorabilă, ce presupune
pauperizarea unor largi categorii sociale ce excede cazurilor izolate. Cheltuielile
de protecţie socială sunt relativ dificil de statuat. În principal, cheltuielile
respective au în compunere: cheltuielile cu prestaţiile sociale, costuri
administrative, alte tipuri de cheltuieli. Cheltuielile cu prestaţiile sociale sunt
reprezentate de valoarea resurselor privind protecţia socială , alocate
beneficiarilor sub formă de bani ori în natură (bunuri şi/ sau servicii). Costurile
administrative sunt cheltuielile folosite pentru organizarea şi punerea în aplicare
a sistemelor şi modalităţilor de protecţie socială. În acest context, veniturile
cetăţeanului trebuie realizate în acord cu un prag minimal, care să nu fie plasate
sub cota minimală admisă.
În ţara noastră, metodologia de lucru vizând consumul minim lunar este
aprobată de Comisia Naţională de Indexare (CNI), structura ce a funcţionat ca
organ consultativ pe lângă Guvernul României. Între altele, CNI avea ca sarcină
adoptarea structurii, componentelor şi valorii coşului minim de consum lunar
(CMCL). CMCL a fost raportat la preţurile lunii octombrie 2000 prin OUG
217/2000, aprobată ulterior prin Legea 554/2001. Coşul minim de consum lunar
avea în calcul un consum ipotetic pentru "familia 2,804 persoane". Structura
CMCL cuprindea cheltuieli privind achiziţionarea unor produse medii necesare
traiului, potrivit prevederilor tabelului de mai jos.
Produse alimentare
- 3,08 kg de făină
- 31,9 kg de pâine
- 0,5 kg de produse panificaţie
- 2,1 kg fasole boabe
- 1,6 kg rădăcinoase
- 2,5 kg ceapă uscată
- 0,6 kg conserve de legume
- 0,5 kg citrice
- 0,7 kg carne de bovină
- 2,8 kg carne de pasăre
- 2,5 kg de preparate din carne
- 14,8 litri lapte proaspăt
- 1,1 kg de telemea de vacă
- 0,9 kg brânză proaspătă şi smântână

- 5,8 kg de mălai
- 1,4 kg de orez,
- 0,7 kg de paste făinoase
- 13,1 kg cartofi
- 3,8 kg varză murată şi murături,
- 0,8 kg bulion
- 3 kg mere
- 0,7 kg conserve din fructe
- 2,5 kg carne de porc
- 0,4 kg de carne de oaie
- 0,8 kg de peşte proaspăt şi congelat
- 0,7 litri de lapte bătut
- 0,7 kg telemea de oaie
- 42 de ouă
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- 2,8 litri ulei comestibil

- 0,7 kg de untură

- 0,561 kg margarină

- 2,8 kg zahăr

- 0,1 kg ciocolată şi bomboane

- 2,3 litri de băuturi nealcoolice

Produse nealimentare
- confecţii

- tricotaje

- încălţăminte

- cărţi şi rechizite şcolare

- medicamente

- articole de igienă etc

Diverse
- apă

- canal

- salubritate

- energie electrică (84,10 kwh)

- energie termică (0,86 Gcal)

- gaze (29,16 metri cubi)

- abonament radio-tv

- telefon (50 impulsuri)

- transport public (42 călătorii)

- servicii medicale

- impozite şi taxe

- altele.

Tabelul nr. 1. Conţinutul coşului minim de consum lunar2

Valoarea CMCL a fost actualizată trimestrial de Institutul Naţional de
Statistică, valorile fiind aprobate prin Hotărâre de Guvern. Ultima hotărâre a fost
promulgată, în 2003 pentru aprobarea coşului din trimestrul II al anului
respectiv. Ulterior, calculul coşului minim de consum lunar nu s-a mai publicat.
În anul 2004, aprobarea CMCL a fost eliminată prin lege, neconstituind
fundament pentru calcularea salariului minim pe economie. Menţionăm că
CMCL are valoarea de minimum 2.000 RON. Şi mai menţionăm realitatea că,
de la 01 iulie 2013, salariul minim pe economie este de 800 RON.
1.1. Dimensiunea absolută
Se referă la cantitatea de mijloace băneşti, necesară asigurării minimale a
existenţei, procurate la preţurile de cost cele mai scăzute. Pentru analiza
respectivă, sunt imaginate costurile pentru compunerea elementelor unui “coş
lunar” minimal, în care sunt cumulate trebuinţele de resortul hrănirii şi asistenţei
medicale. În realizarea calculului respectiv contribuie specialişti în nutriţie şi
2

Conform datelor disponibile pe Internet
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asistenţă medicală, fiind structurat pe eşantioane reprezentative (gen, vârstă,
activitatea fizică sau intelectuală). Din realitatea realizării calculelor respective,
se admite că ponderea cheltuielilor alimentare din cadrul coşului minimal
depăşesc 50% în cazul familiilor sărace. Desigur că pot exista suficiente
imperfecţiuni ale modalităţii de calcul a coşului minim, printre care pot fi
sesizate:
- nivelul caloric minim teoretic este valabil doar ca instrument de calcul,
deoarece în cadrul practic necesarul de calorii pentru perioade mari de timp a
crescut mult, în caz contrar fiind realizate dereglări majore privind sănătatea
omului;
- calculul teoretic pierde din vedere costuri ridicate, cum sunt întreţinerea
locuinţei, transportul, diverse cheltuieli intempestive, achitarea unor taxe şi
impozite, efectuarea evenimentelor sociale sau religioase etc.;
- anumite categorii sociale, precum copiii, femeile gravide, persoanele cu
afecţiuni, impun realizarea unui alt coş zilnic, structurat pentru realizarea unui
nivel optim, în dauna pragului minimal;
- calculul teoretic privind consumul categoriilor defavorizate este influenţat
major de dispunerea geografică, tradiţiile culinare, cerinţele individuale,
structura pe vârste, obiceiuri, sexe sau religie.
Dimensiunea absolută contribuie la estimarea categoriei paupere a
statului, prin estimarea statistică a procentului din populaţie care se găseşte sub
pragul minim de subzistenţă. Prin sărăcia absolută se analizează situaţia grupului
- ţintă care se situează în limitele asigurării parţiale sau minimale a “coşului
lunar”, aspecte care îl defavorizează de condiţiile minimale privind resortul
hranei, la care se adaugă cele ale habitatului şi îmbrăcămintei. Calculul nu
presupune neapărat înfometarea individului, ci insuficienţa posibilităţilor de
viaţă şi a accesului la resurse pentru asigurarea unui confort social minim. Pe
termen mediu, sărăcia absolută generează deteriorarea posibilităţilor psihosociale iar pe termen lung generează degradări biologice ireversibile.
1.2. Dimensiunea relativă
Are ca mod de raportare autopercepţia de la nivel individual. Ca
modalitate de calcul, autopercepţia impune raportarea standardului de viaţă al
unui cetăţean izolat cu un grup ţintă sau mediul social adiacent. Categoria
pauperă a societăţii se resimte dezavantajată major, comparativ cu categoriile
privilegiate din compunerea societăţii. În scopul estimării ponderii populaţiei
sărace în suma totală a populaţiei pot fi utilizate sondaje de opinie. Prin
modalitatea aleasă, subiecţii chestionaţi pot să indice încadrarea proprie pe o
anumită scală a veniturilor. Este clar că modalitatea în discuţie constituie o
estimare subiectivă, deoarece majoritatea celor chestionaţi au tendinţa să
supraliciteze veniturile în dauna cheltuielilor. În urma utilizării calculului
dimensiunii relative, numărul categoriei paupere a populaţiei poate fi mult
sporită, comparativ cu cazul calculării prin metoda dimensiunii absolute.
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Sărăcia relativă referitoare la gospodăriile de subzistenţă cuprinde
eşantionul socio-uman care asigură venituri reduse, dar care totuşi exced cu
puţin “coşul zilnic”, aspect ce-l situează la limita superioară a subzistenţei.
Sărăcia relativă se bazează pe inexistenţa nivelului minim al resurselor care
asigură o funcţionare normală a cetăţeanului şi familiei în contextul socialcultural existent. Sărăcia relativă scoate individul social din angrenajul
mecanismelor vieţii sociale, reducând şanselor de participare la viaţa normală a
societăţii. Sărăcia relativă nu exclude individul din cadrul social-economic, dar
produce frustrări multiple datorită lipsei resurselor de participare la viaţa
organizaţiei.
Dimensiunea relativă asigură dimensiunea strict statistică referitoare la
calcularea contingentului populaţiei sărace, prin calculul realizat în raport cu
venitul mediul al populaţiei, salariul minim pe economie sau alţi indicatori. În
cadrul economiei de piaţă, cheltuielile pentru protecţia socială a populaţiei sunt
cele mai importante măsuri întreprinse de guvern. Măsurile întreprinse în sistem
vor conţine: ajutorul de şomaj, ajutorul privind integrarea profesională,
indemnizaţia de şomaj, alocaţia de sprijin, cheltuieli privind formarea
profesională, plata pentru stimularea şi sprijinirea şomerilor care se angajează
anterior expirării perioadei de şomaj, plăţile privind stimularea mobilităţii forţei
de muncă, plăţi compensatorii efectuate în cadrul programelor de restructurare,
privatizare şi lichidare3.
Şomajul se constituie ca fiind un fenomen economic cu influenţe negative
ample la adresa societăţii, fiind produs de procesele de recul, restructurare şi
adaptare a economiei interne la cerinţele concurenţiale caracteristice economiei
de piaţă. Funcţionarea economiei interne pe coordonatele economiei de piaţă
permite apariţia şi dezvoltarea şomajului, fenomen amplificat major în România
ultimelor decenii.
În ţările cu economie consolidată, şomajul poate fi privit ca un fenomen
firesc, ce generează un climat concurenţial de muncă, rezultat al excedentului de
forţă de muncă. Respectivele state, prin puterea economică de care dispun, sunt
capabile să controleze fenomenul, asigurând o protecţie socială eficientă pentru
cei care şi-au pierdut locul de muncă. România resimte dramatic realitatea că
şomajul constituie un fenomen catastrofal, datorat situaţiei dezastruoase a
economiei, unei inadecvate guvernări, cronicizării şi degradării pieţei muncii,
precum şi imposibilităţii asigurării unei protecţii sociale reale. Acestor aspecte li
se adaugă mentalitatea populaţiei faţă de fenomenul şomaj (frică, teamă,
deoarece fenomenul nu exista anterior anului 1989). Şomajul, ca boală cronică a
sistemului economic statal, nu poate fi eradicat total, ci doar ameliorat şi
menţinut la niveluri acceptabile. Pentru corecţii este necesară existenţa
politicilor specifice privind ocuparea forţei de muncă, crearea unui cadru legal
propice afirmării cetăţeanului şi a instituţiilor specializate privind piaţa internă a
muncii.
3

Anuarul Statistic al României, 2009.
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2. Raportul existent între securitatea şi siguranţa alimentară
Raportul dintre securitatea şi siguranţa alimentară este destul de apropiat.
Cei doi termeni sunt departe de a fi sinonimi, dar sunt completări.
Siguranţa alimentară defineşte funcţia calitativă a alimentaţiei umane.
Termenul respectiv a fost utilizat la o dată mai recent, în scopul de a defini rolul
produsului alimentar, în anumită măsură fiind parte a securităţii.
Pe Terra se recunoaşte că 20% din populaţia planetei consumă circa 80%
din resursele de alimente ale lumii. Populaţia actuală de 6,8 miliarde de
locuitori, poate atinge 8,9 miliarde în 2050, stabilizându-se în preajma cifrei de
9 miliarde de locuitori în perspectiva anului 2300. Se cunoaşte deja că hrana este
insuficientă pentru 2/3 din populaţia lumii. În condiţiile menţinerii actualului
curs al degradării fertilităţii solului, coroborat cu creşterea populaţiei, deficitul
de hrană se va accentua în mod dramatic în viitor.
Asigurarea securităţii alimentare interacţionează cu mecanismul de
producere a crizelor. În vârful ierarhiei poate fi pus interesul marilor finanţe de
la nivel global, urmat de bătălia pentru putere şi influenţă. Următorul palier este
dat de bătălia pentru resurse, ce poate genera o multitudine de crize: politice,
economice, financiare, ecologice, alimentare, altele. Ceea ce este important este
faptul că aceste crize coexistă, complicând enorm posibilităţile de soluţionare a
acestora.
Malnutriţia reprezintă în realitate un dezechilibru (deficit sau exces)
privind asigurarea aportului de elemente nutritive şi alte componente alimentare,
strict necesare unei vieţi sănătoase. La realizarea vieţii sănătoase concură
macroelementele şi microelementele. Macroelementele asigură baza pentru
dezvoltarea celulelor şi constituie sursă de energie, fiind reprezentate de
proteine, grăsimi şi hidraţii de carbon. Aportul energetic adus organismului este
de patru calorii pentru fiecare gram de hidraţi de carbon şi proteine arse şi de
nouă calorii în cazul grăsimilor. Microelementele asigură formarea şi
funcţionarea armonioasă a organismului, fiind reprezentate de vitamine şi
minerale (fierul, calciul, vitaminele de la A la E). În esenţă, acestea ajută
macroelementele să producă efecte în organism.
Malnutriţia cunoaşte trei forme: foametea, lipsa de vitamine şi minerale şi
supraalimentarea. Foametea este cea mai gravă formă de malnutriţie, ce
afectează aproape un sfert din populaţia lumii. FAO estimează că 21% din
populaţia Indiei este afectată. Dar se pare că 49% dintre adulţii Indiei şi 53%
dintre copii sunt subponderali. Starea actuală riscă să se agraveze, dată fiind
creşterea galopantă a populaţiei şi starea precară generală economico-socială,
inclusiv agresarea mediului natural (Postel, 2000). Sărăcia nu este datorată
neapărat lipsa hranei ci poate fi cauzată de accesul limitat al unor grupuri ţintă la
alimentele din piaţă. Supraalimentarea cunoaşte o răspândire mai mare decât
oricând. Şi astfel, la analiza securităţii alimentare prin prisma siguranţei
alimentare, trebuie adăugaţi factorii de natură umană care conduc la creşterea
greutăţii corporale a persoanei umane (producând obezitatea), scăderea
posibilităţii omului privind contracararea bolilor, creşterea dependenţei de
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medicamente şi hrană în exces, obţinându-se diminuarea potenţialului de
contracarare a factorilor de agresiune asupra corpului uman.
Ca nivel, numărul persoanelor supraponderale tinde să egaleze numărul
persoanelor subponderale. Hrănirea în exces conduce la obezitate. Pe măsură ce
greutatea corporală creşte, scade media de viaţă. Riscul de deces creşte cu
fiecare ½ kg suplimentar al greutăţii corporale. Eliminarea riscului greutăţii
supraponderale, presupune utilizarea de soluţii simple: reducerea liber
consimţită a cantităţii de hrană consumate, renunţarea la deplasarea cu
autoturismul la serviciu şi acasă, reducerea orelor de vizionare TV, mersul pe
bicicletă, mişcarea sportivă zilnică. La nivelul administraţiei urbane locale pot fi
luate măsuri adecvate, precum mişcarea zilnică pe jos , încurajarea mersului pe
biciclete, campanii de conştientizare a populaţiei asupra riscului obezităţii 4.
Din punct de vedere medical, este binecunoscut indicele de masă corporală
(IMC), calculat prin raportul dintre greutate şi înălţime. Ca posibilităţi de
evaluare, potrivit ultimelor date de pe internet, indicele respectiv poate clasa
persoana analizată într-una din categoriile:
-18,49 sau mai mic – subponderal
-18,50-24,99 – greutate normală (sănătos)
- 25,00-29,99 – supraponderal
-30,00-34,99 – obezitate (gradul I)
-35,00 – 39,99 – obezitate (gradul II)
-40,00 sau mai mult - obezitate morbidă.
Datorită consumului masiv, dezechilibrat şi abundenţei de substanţe
chimice nocive în alimentaţie, în fruntea clasamentului pe linia obezităţii sunt
plasate SUA. Proporţia de obezi este situată la peste 23% din totalul populaţiei,
Semnificativ este faptul că proporţia de persoane supraponderale a crescut şi în
state precum China, Brazilia, Columbia, cât şi în Europa. Cel mai mare rol l-a
avut publicitatea. Cele mai mediatizate alimente au o valoare nutritivă
îndoielnică 5
Persoanele cu consum inadecvat de vitamine şi minerale se regăsesc atât în
rândul eşantioanelor subnutrite, cât şi în compunerea macro-grupurilor
supraalimentate. Deficienţele sunt induse de consumul dezechilibrat de alimente,
dat de lipsa varietăţii alimentare (doar cartofi prăjiţi, hamburgeri sau orez). Se
ştie că un consum redus de trei microelemente (iod, vitamina A şi fier) este
destul de răspândit, constituind o problemă globală. Lipsa de iod afectează circa
13% din populaţia globului, dând tulburări, retardări mentale sau orbire.
Remediul poate consta în administrarea periodică de pastile de iod sau prin
iodarea sării folosite în alimentaţie. Lipsa fierului poate afecta circa 80% din
omenire (5 miliarde de oameni). Lipsa fierului poate produce anemie şi

4

Lester R. BROWN, Eco-economie. Crearea unei economii pentru planeta noastră, Editura Tehnică, Bucureşti,
2000.
5
Lester R. BROWN, Eco-economie. Crearea unei economii pentru planeta noastră. Editura Tehnică, Bucureşti,
2000.

57

deficienţe cognitive. Remediul constă în consumul permanent de legume ce
dispun de frunze verzi 6.
Concluzii
Securitatea alimentară trebuie să garanteze dreptul omului la existenţă.
Siguranţa alimentară trebuie să reprezinte starea de echilibru prin care cetăţenii
să fie protejaţi faţă de pericole induse de producerea, prepararea, procesarea şi
consumarea alimentelor, sentimentul de încredere, linişte şi confort induse la
nivel macrosocial şi al individului. Mai trebuie să sintetizeze eforturile şi
măsurile pentru apărarea cetăţeanului împotriva unui larg spectru de pericole,
între care folosirea de alimente cu constituenţi dăunători sănătăţii.
Starea de confort însoţeşte consumul obişnuit al hranei vegetale şi animale
necesare existenţei umane. Siguranţa alimentară este raportată la calităţile
biologice nemijlocite a producţiei agricole, vegetale sau animale, după caz. Ca
urmare, ştiinţele bioeconomice trebuie să abordeze interdependenţa dintre
acestea şi mediul natural, cât şi evoluţia economiei umane şi a cadrului natural
în timp şi spaţiu. Ca urmare a implicaţiilor multiple, deopotrivă securitatea
alimentară, cât şi siguranţa alimentară pot fi analizate pe nivele de interes global,
regional, naţional şi local.
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DEFINIREA FACTORILOR PRIVIND AFECTAREA ALIMENTARĂ
Vasile BOGDAN*

Creşterea posibilităţilor privind existenţa umană şi asigurarea securităţii alimentare
a omenirii depinde de modul în care sunt contracarate o serie de factori ostili. Factorii ostili
pot fi catalogaţi în tipologia riscului, pericolului, ameninţării şi agresiunii. Respectivii agenţi
de afectare dispun de potenţial diferit privind alterarea sistemelor responsabile cu securitatea
alimentară a grupurilor ţintă umane. Managementul factorilor de afectare este o
responsabilitate majoră ce revine structurilor abilitate în lumea de astăzi.
Cuvinte-cheie: securitate alimentară, risc, pericol, ameninţare, agresiune, grupuri
ţintă.

Introducere
Starea normală de existenţă la nivelul Universului presupune o infinitate
de sisteme şi forme de reprezentare, aflate în permanentă confruntare şi
excludere reciprocă. Cum confruntarea este starea normală privind existenţa
materiei, se poate spune că se duce o luptă neîncetată între două aspecte contrarii
de existenţă ale materiei. Pe de o parte, se manifestă tendinţa de nivelare, de
dispariţie a formelor deja existente. Pe de altă parte, este marcantă tendinţa de
modificare şi de transformare a stării existente, oferind o nouă formă, radical
modificată, a modurilor de prezentare a materiei. Cele două contrarii au tendinţa
de excludere reciprocă iar echilibrul acţiunilor contrare dă forma de prezentare a
Universului la un moment dat.
Astfel, se poate afirma că natura este supusă acţiunii transformatoare
continue a factorilor (agenţilor) complecşi de afectare. Prin activitatea
diversificată produsă asupra materiei, agenţii ostili generează reducerea,
alterarea, prejudicierea, modificarea sau totala transformare a activităţii normale
a sistemelor materiale din domeniul securităţii alimentare. Corespunzător
potenţialului acţiunilor modificatoare specifice factorilor de afectare alimentară,
finalităţile generate vor fi diferite. Negarea sau alterarea sistemelor de securitate
alimentară poate fi realizată preponderent de către factorii de alterare cu
virulenţă maximă, fiind situaţi majoritar în zona specifică de existenţă a
agresiunilor1.
1. Factori de afectare
După forma de manifestare, apreciem că pot desfăşura existenţa un număr
de patru tipuri de factori de afectare, referitori la alterarea securităţii alimentare:
*
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riscul, pericolul, ameninţarea şi agresiunea. Potenţialul de ostilitate al factorilor
respectivi este diferit. Detalii în tabelul 1.
Factori/
caracteristici

Prezenţă

Virulenţă

Riscul
Pericolul

Permanentă
Frecventă

Destul de
mică
Redusă

Ameninţarea

Scăzută

Medie

Agresiunea

Rară

Mare

Finalitate
asupra
sistemelor ţintă

Contracarare

Nu afectează
Pot afecta
Afectează
parţial unele
sisteme
Distrugere
totală
asigurată

Uşoară
Posibilă
Probabilă
Improbabilă/
imposibilă

Tabelul 1: Tabloul general al factorilor de afectare

1.1.Riscul
Definire. Riscul (poate fi notat cu litera R) este reprezentat de
posibilitatea evoluţiei unui sistem dat sau unei acţiuni comune către o situaţie
degenerativă, survenită la un moment dat. DEX apreciază că riscul ca fiind
posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, de avea de înfruntat un necaz sau de
suportat o pagubă (DEX, 1998). Etimologia termenului se mai poate regăsi în
cuvântul francez risque.
Oportunitatea generării. Riscul este evidenţiat ca factorul de afectare
posibil ce beneficiază de prezenţă realmente comună, cu posibilitate maximă de
manifestare în domeniul securităţii alimentare. Se remarcă prin prezenţa destul
de obişnuită, fiind generat facil în cadrul sistemelor alimentare existente, în
orice surse alimentare.
Scara
valorii
1,0
0,75
0,5

Sistemul
ţintă

0,25
R

Direcţia
incertă

0

Figura nr.1 Riscul
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Rezultatul
Sistemul
menţine
funcţiile

Manifestările în sistemele ţintă. Apariţia şi acţiunile riscului pot fi de
naturi endogene sau exogene în raport cu specificul mediului afectat. Este
prezent în forme extrem de diversificate în mediile propice afectării. Ca urmare,
riscul cuprinde forme multiple de manifestare, în toate domeniile de existenţă a
sistemelor alimentare din natură, cât şi în societate. Formele de activare pot fi
atribuite stării de normalitate a sistemelor. Întreaga activitate specifică omului,
cât şi acţiunile sistemelor complexe alimentare se desfăşoară în contextul
existenţei şi manifestării riscurilor, factorul de afectare putând constitui mobilul
schimbării calităţii sau a stării sistemelor alimentare la un moment dat. Detalii
în fig.1.
Ca exemple de riscuri pot fi menţionate: prezenţa intereselor de dominaţie
alimentară globală, lăbărţarea aşezărilor umane, existenţa diferită a fertilităţii
ariilor de cultură, formele tradiţionale locale diferite privind hrănirea grupurilor
etnice, expansiunea comunicaţiilor de asfalt în dauna mediului natural,
dezvoltarea exponenţială a populaţiei globului, manifestarea bolilor în culturile
agricole, măsurile insuficiente privind securitatea alimentară, insuficienţa
preocupărilor statelor privind securitatea alimentară, existenţa sărăciei în zone
diferite, modificările climatice induse pe diferite spaţii, monocultura pe zone,
pierderea stratului fertil, diminuarea suprafeţelor forestiere, reducerea accelerată
a gheţarilor, scăderea suprafeţelor junglei, politici timide privind reîmpăduririle,
altele.
Potenţialul ostil. Riscul cuprinde un nivel redus. Se admite că valoarea de
afectare în sine poate fi situată în vecinătatea lui zero. Dimensiunile reduse de
potenţial (sub 25% din valoarea maximă distructivă sau mult sub nivelul
respectiv), conduc la concluzia că riscul prezintă un potenţial ostil redus.
Datorită agravării în timp, riscul poate produce forme de afectare cu potenţial
mult distructiv.
Focusarea acţiunii. Efortul direcţionat al potenţialului ostil al riscului este
relativ indefinit conturat, fără intenţia linii exacte de acţiune. Concentrarea
intenţiei de afectare la adresa securităţii sistemelor alimentare este destul de
neclară. Direcţionalitatea efortului de afectare se poate contura în etapele
superioare de manifestare a valorii ostile.
Finalitatea estimată. Existenţa absolut comună a factorului risc constituie
primul palier posibil privind degradare a calităţii sistemelor alimentare, făcând
ca finalitatea de atins să fie mai puţin posibilă şi previzibilă. Riscul este un
factor obişnuit de manifestare în sistemele energetice umane ce reduce şansele
privind realizarea finalităţii obişnuite. Alterarea securităţii sistemelor alimentare
în care acţionează riscurile, este destul de redusă. Factorul poate fi prezent, atât
în latura de oportunităţi, cât şi în latura privind incertitudinile. Finalitatea
riscurilor poate conduce la afectarea sistemelor, dar fără manifestarea intenţiei
certe privind modificărilor respective2.

2
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Posibilităţi privind zădărnicirea. Prevenţia este întru totul recomandată şi
eficientă, existând de răgazul de timp suficient, funcţie de manifestarea
factorului ostil sistemului alimentar ţintă.
Managementul riscului. Poate fi realizat în măsură eficientă, doar în
situaţia desfăşurării unor măsuri şi acţiuni coordonate eficient. Pentru
contracararea conştientă şi rapidă, se va desfăşura managementul riscului într-o
manieră ştiinţifică şi coordonată. De aceea, se impune cunoaşterea, evaluarea,
monitorizarea şi scăderea riscului, în baza prioritizării riscurilor3.
1.2. Pericolul
Definire. Pericolul (poate fi notat cu litera P) este modalitatea acţională
prin care factorii de afectare pot genera o situaţie neplăcută la adresa existenţei
sau securităţii sistemelor alimentare. Termenul în analiză îţi regăseşte etimologia
în latinescul periculum şi cuvântul italian pericolo. DEX oferă conţinutul ca
fiind posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz
sau de suportat o pagubă. Astfel, DEX conţine relativ aceeaşi termeni de
definire a pericolului, în conţinut similar riscului. Definirea, identificarea şi
fundamentarea se impun a fi făcute de specialişti, prin preocupări distincte.
Oportunitatea generării. Factorul de afectare de tipul pericolului poate
avea prezenţă mai redusă decât riscul. Totuşi, se poate spune că frecvenţa
generării este destul de mare la nivelul sistemelor alimentare din natură şi
societate.
Manifestările în sistemele ţintă. Acţiunile şi efectele factorilor de afectare
alimentară pot fi induse în manieră endogenă sau exogenă mediului ţintă, putând
fi generate de surse ostile naturale, umane sau cibernetice. Pot fi materializate
mai eficient, fiind receptate mai energic de sistemele ţintă. Trebuie menţionată
predictibilitatea posibilităţilor de manifestare, spre sursele ţintă. Detalii în fig.2.
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Exemple de pericole pot fi menţionate: măsuri reduse pentru descoperirea
şi combaterea dăunătorilor în sursele de hrană, acţiuni reduse pentru utilizarea
irigaţiilor, formelor ineficiente privind combaterea malnutriţiei în zone întinse,
distrugerea rapidă a stratului de ozon, exploatarea resurselor energetic fosile,
degradarea accentuată a solului sub influenţa agenţilor externi (vânt, ploaie,
agenţi chimici), migrarea acviferelor la mare adâncime, exploatarea masivă a
resurselor regenerabile ale unor zone, utilizarea în cultură a plantelor modificate
genetic etc.4.
Potenţialul ostil. Pericolul poate fi avut în vedere ca forma de manifestare
în care valoarea factorilor de afectare alimentară creşte faţă de risc, situându-se
spre jumătatea scării valorice imaginate în acest sens (în general, se admit valori
până la 0,5).
Focusarea acţiunii. Pericolul este dat de factori de determinare specifici,
cum ar fi existenţa scopurilor, obiectivelor, autorilor şi finalităţilor. Ca urmare,
manifestarea pericolului poate impune aspecte privitoare la intenţionalitate,
direcţionalitate şi intimidare, fiind sporite comparativ cu riscul. Sistemul
sinergic respectiv conferă un conţinut structurat mai atent privind direcţia ostilă
şi acţiunea, fiind în mod cert destinată afectării sistemelor.
Finalitatea estimată. Pericolul poate fi considerat ca atitudine negativă,
crescut distructivă comparativ cu riscul, în măsură să afecteze normalitatea
sistemelor alimentare complexe. Pericolul defineşte acţiunea potenţial ostilă, un
obiectiv ce conturează finalitatea distructivă, formulată de acţiuni sau acte
certe5.
Posibilităţi privind zădărnicirea. Prevenţia poate fi recomandată ca
posibilă, în răgazul de timp anterior manifestării actului ostil, în funcţie de
natura afectării.
Managementul pericolului. Determinarea existenţei pericolului este
primul moment acţional în managementul factorului de afectare. Deoarece
potenţialul distructiv al pericolului depăşeşte în gravitate riscul, se reţine
aspectul ca fiind un factor potenţial de dezechilibrare a sistemelor ţintă
alimentare. Contracararea solicită paşi decisivi în notificarea, abordarea,
monitorizarea şi oprirea acţiunii pericolului, fiind necesară eliminarea prezenţei
din sistemul alimentar ţintă. Este necesar un efort conştient, focusat pentru
zădărnicirea manifestărilor ostile securităţii alimentare.
1.3. Ameninţarea
Definire. Ameninţarea (poate fi notată cu abrevierea Am) este forma
specifică de agravare a manifestării factorilor alimentari ostili, ce depăşesc
nivelul de pericol. DEX conferă termenului conţinutul de a arăta intenţia de a
face rău cuiva (pentru a-l intimida sau pentru a obţine ceva de la el). Derivă din
latinescul amminaciare.
4

Brown R. Lester, Eco-economie. Crearea unei economii pentru planeta noastră, Editura Tehnică, Bucureşti,
2000.
5
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Situaţia privind generarea ameninţării se poate produce, dacă nu au fost
întreprinse măsuri de stopare. În cadrul factorilor ostili, ameninţarea poate fi
abordată ca ocupând un posibil al treilea loc referitor la virulenţa manifestării.
Oportunitatea generării. Ca urmare a potenţialului ostil oferit de
ameninţare, factorul de afectare manifestă o prezenţă redusă la nivelul
sistemelor securităţii alimentare, comparativ cu cazurile riscului şi pericolului.
Aspectul este dat de realitatea că în lipsa unor măsuri privind contracararea,
proliferarea este posibilă datorită managementului defectuos al reacţiei raţionale
privind contracararea.
Manifestările în sistemele ţintă. Formele de prezentare sunt destul de
diverse, fiind generate de elemente naturale ori umane sau prin forme combinate
ale tipurilor posibile. Manifestările pot fi exogene sau endogene, predictibile sau
impredictibile, funcţie de situaţie. Detalii în fig.3.
Exemple de ameninţare pot fi evidenţiate: dispariţia speciilor de pe
anumită suprafaţă, întreruperea lanţul trofic, generarea unor ploi acide,
producerea de inundaţii, menţinerea gradului de sărăcie în mediul rural, intenţia
folosirii unor forme de bioterorism, scăderea valorii coşului zilnic, existenţa
unor laboratoare clandestine cu culturi de microbi virulenţi, diminuarea
măsurilor de asistenţă socială şi protecţie socială, folosirea terenului agricol în
scopuri neagricole, folosirea în alimentaţia umană a unor substanţe dăunătoare
sănătăţii etc.
Potenţialul ostil. Într-o posibilă evaluare matematică pe o scară ad-hoc,
ameninţarea ar putea fi situată aproximativ spre nivelul 0,75. Ca urmare, pentru
degradării unui sistem alimentar de referinţă, în situaţia neluării măsurilor
adecvate de zădărnicire (oprire, corectare, contracarare sau diminuare), poate fi
concretizat nivelul de ameninţare sau se poate chiar depăşi stadiul respectiv.
Existenţa neîngrădită a factorilor de afectare la nivelul specific ameninţării,
poate conduce la afectare gravă a sistemelor alimentare complexe.
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Focusarea acţiunii. Intenţia ostilă formulată distinct este caracteristică
fundamentală a factorilor de afectare de acest nivel. Direcţionalitatea se
regăseşte ca normă relativ obligatorie. Cum potenţialul ostil este ridicat, dată
fiind intenţia în manieră focusată, degradarea normalităţii sistemelor de
securitatea alimentară este posibilă. Potenţialul factorului de afectare poate
induce efecte într-un singur sistem ţintă sau mai multora. Modificările realizate
de ameninţare pot afecta semnificativ existenţa şi securitatea tuturor sistemelor
permisive dispuse în raza de acţiune.
Finalitatea estimată. Finalitatea întrezărită conduce spre afectarea majoră
şi distrugerea ulterioară a sistemelor ţintă alimentare.
Posibilităţi privind zădărnicirea. Prevenţia este posibilă, fiind necesar ca
în timpul anterior agravării factorului să fie activate măsuri reactive energice.
Managementul ameninţării. Reacţia masivă pentru contracararea şi
stoparea acţiunii ostile este strict necesară. În lipsa reacţiei, putem asista la
evoluţia factorilor de afectare alimentară. Prin acumularea potenţialului ostil, se
poate produce degradarea accentuată a parametrilor sistemului ţintă din
domeniul securităţii alimentare. Acţiunea energică şi direcţionată sincronizat
poate conduce la stoparea producerii fenomenelor ostile, concomitent cu
diminuarea urmărilor deja induse. Măsurile reactive sunt necesare protejării in
extremis a sistemelor fizice, biologice, sociale ori politice.
1.4. Agresiunea
Definire. Agresiunea (poate fi notată cu prescurtarea Ag) şi reprezintă
valoarea ostilă de nivel maxim, materializată în formă ofensivă, ce utilizează
întregul potenţialul virulent de care dispune factorul de afectare la un sistem
alimentar ţintă. DEX are în vedere conţinutul specific de atac împotriva unei
persoane sau a unui stat. Termenul are rădăcinile în cuvântul francez agression.
Oportunitatea generării. Posibilitatea apariţiei este mult scăzută,
comparativ cu alţi factori ostili alimentari posibili (riscul, pericolul şi
ameninţarea). Prezenţa redusă se regăseşte în contrapondere cu nivelul ridicat de
acutizare a efectelor.
Manifestările în sistemele ţintă. Cuprind diferite forme de manifestare
fiind deosebit de importantă predictibilitatea acţiunilor şi altor manifestări.
Formele de manifestare sunt mult reduse, comparativ cu factorii de afectare
alimentară cu nivel scăzut al virulenţei. Formele de manifestare menţin activat
scopul, fiind reală intenţia de direcţionalitate şi afectare decisivă a sistemelor
ţintă din domeniul securităţii alimentare. Detalii în fig.4.
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Figura nr. 4: Agresiunea

Ca exemple de agresiune pot fi menţionate: utilizarea agenţilor biologici
împotriva culturilor, producerea unor pandemii în cadrul şeptelului, inducerea
artificială a inundaţiilor sau cutremurelor, distrugerea soiurilor de cultură
consacrate dintr-o regiune sau judeţ, eliminarea specialiştilor agronomi sau
zootehnişti, distrugerea lanţului trofic pe arii extinse, topirea accentuată a
calotei glaciare, creşterea nivelului oceanului planetar cu 2-7 metri, extinderea
masivă a găurii în stratul de ozon, realizarea atacurilor bioteroriste la facilităţile
alimentare critice, producerea artificială a secetei, inundaţiilor sau tsunami pe
suprafeţe ţintă, derularea unor conflicte soft alimentare pe regiuni geopolitice,
acapararea bogăţiilor solului şi subsolului, stoparea finanţării proiectelor majore
alimentare, birocraţia excesivă în domeniul securităţii alimentare, pauperitatea
accentuată a spaţiului rural, migraţia masivă a populaţiei de la sate şi
depopularea unor aşezări umane etc.6.
Potenţialul ostil. Agresiunea este un atac decisiv, distrugător, la adresa
unei comunităţi, grup social ori sistem alimentar complex. Poate conduce la
afectarea definitivă a ţintei. Posibilităţile de afectare a securităţii alimentare în
situaţia agresiunii sunt situate la cote maxime admise, factorul destabilizator
fiind situat la cota absolută, deci nivelul admis poate fi p=1.
Focusarea acţiunii. Ca urmare a acţiunii direcţionate a factorilor ostili,
poate fi atins nivelul de virulenţă maximă. Parcurgerea succesivă a nivelurilor se
poate produce după realizarea paşilor succesivi, pe nivelurile de risc, pericol şi
ameninţare. Mai trebuie realizat că traseul succesiv de evoluţie a factorilor de
afectare nu trebuie privit ca o regulă. În cazuri numeroase, pot fi eliminate
etapele intermediare.

6
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Finalitatea estimată. Agresiunea are în vedere afectarea definitorie a
sistemului alimentar ţintă. Finalităţile produse pot determina modificarea stării
sistemului ţintă alimentar şi degradarea ireversibilă a existenţei şi funcţionalităţii
acestuia. Scopurile agresiunii pot fi atinse dacă nu sunt activate măsuri eficiente
privind contracararea eficientă a factorilor ostili în fazele incipiente. În mediu
permisiv, se poate ajunge în timp scurt la nivelul de agresiune.
Posibilităţi privind zădărnicirea. Măsurile reactive trebuie generate
imediat, în nivel maxim, utilizând întregul potenţial de contracarare la
dispoziţie.
Managementul agresiunii. Zădărnicirea agresiunilor se poate realiza prin
eforturi reactive întreprinse în manieră raţională, impunându-se un management
eficient al factorilor ostili, aplicabil cauzelor de generare a fenomenului ostil.
Efortul de contracarare trebuie să fie activat devreme, în raport cu generarea
afectării respective, spre a opri cronicizarea crizei şi complica soluţionarea
acesteia.
2. Vulnerabilităţile
Conform DEX, înţelesul termenului „vulnerabil” se referă la aspect privind
faptul că „poate fi rănit, poate fi atacat uşor, are părţi slabe, defectuoase,
criticabile”. Etimologia termenului derivă din francezul „vulnerable” şi
latinescul „vulnerabilis”. Vulnerabilităţile sunt constituite din aspecte
contextuale sau structurale pasive, ce oferă posibilitatea realizării unui tip de
acţiuni particulare de afectare. Vulnerabilităţile sunt „ferestre de oportunitate”,
ce fac posibilă desfăşurarea unui anumit tip de acţiuni. Vulnerabilităţile deţin rol
pasiv, făcând posibilă accederea în sistemul ţintă alimentar, declanşarea
agresiunii şi efectuarea acţiunilor ostile ale factorilor de afectare (ce au
indiscutabil rolul activ). Pot fi luate în evidenţă diferite modalităţi de analiză a
respectivelor „ferestre de oportunitate”: derivate din natura facilităţilor, aspecte
dimensionare, generate de calendarul zilnic şi produse din exterior.
Derivate din natura facilităţilor. Vulnerabilităţile de acest tip sunt induse
de natura, caracteristicile şi modul de realizare a structurilor proprii securităţii
alimentare afectate. Natura diferitelor facilităţi poate să permit realizarea de
efecte distructive de amploare. Poate fi utilizată spre exemplificare energia
nucleară scăpată de sub control în centrale atomoelectrice, în măsură să producă
daune de nivel mondial (Cernobîl 26 aprilie 1986, Fukuşima 16 martie 2011).
Aspectele dimensionare au semnificaţia majoră derivată din faptul că
obiectivele de proporţii impresionante pot produce o influenţă proporţională cu
dimensiunile deţinute (solele de mii de hectare sunt uşor de contaminat biologic,
cerealele pot fi deteriorate rapid într-un siloz teritorial, şeptelul este vulnerabil
datorită numărului mare de exemplare, metropolele pot fi afectate rapid prin
lovirea indivizilor componenţi) sporesc producerea, controlul, cât şi efectele
factorilor biologici ostili.
Generate de calendarul zilnic. Sunt date de momentele din programul zilnic
al facilităţilor, provocate de activităţile cu încărcare specifică ce permit
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manifestarea acţiunilor ostile (intrarea în serviciu, masa principală, adunări cu
diferite tematici, verificarea sistemelor de alertare sau monitorizare, briefinguri
diferite, durata de linişte nocturnă, furtunile, viscolul, ploaia), momente sau
aspecte ce conduc la optimizarea efectelor factorilor ostili.
Produse din exterior. Factorii tectonici şi climatici, prin manifestările
specifice, pot genera vulnerabilităţi folosite spre afectarea majoră a securităţii
alimentare. Pot fi avute în vedere fenomenele meteorologice virulente (taifunul,
uraganele, vijeliile aversele, viscolul, tornadele etc), cutremurele de pământ
(directe sau prin generarea de tsunami), condiţiile electrotehnice (întreruperea
furnizării energiei electrice, defectarea echipamentelor critice ale sistemelor de
securizare), ce pot avea influenţe permisive declanşării acţiunilor ostile la adresa
securităţii alimentare.
Concluzii
Factorii de afectare a securităţii alimentare sunt forme în care măsura
afectării este dată de virulenţa factorilor, durata de acţiune în timp şi măsurile de
contracarare. Virulenţa derivă din formele de manifestare (risc, pericol,
ameninţare sau agresiune). Potenţialul de ostilitate, direcţionalitate şi finalitatea
posibilă poate dispune de un grad crescut privind modificarea sistemelor
alimentare. Durata de timp pentru acţiunea de afectare a sistemelor de securitate
alimentară este esenţială în atingerea finalităţilor estimate. Se poate produce
cronicizarea efectelor, prin sporirea graduală a virulenţei factorilor de afectare.
Astfel, se poate trece de la nivelul riscului, spre agresiune în mod gradual sau
prin eludarea unor etape intermediare. Aspectul poate fi posibil, în acord cu
existenţa şi eficienţa acţiunilor reactive. Respectivele acţiuni pot avea ca
finalităţi atenuarea, contracararea, dispariţia sau neafectarea sistemelor ţintă
alimentare de către factorii ostili. Este de dorit ca măsurile reactive să determine
eliminarea factorilor ostili şi să producă dezvoltarea în acord cu limitele de
mediu7.
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NATURA FACTORILOR MAJORI PRIVIND AFECTAREA
ALIMENTARĂ
Vasile BOGDAN*
Una dintre cele mai grele provocări la adresa lumii o reprezintă asigurarea
securităţii alimentare a populaţiei în contextual actual. Pentru diminuarea accesului la
sursele de hrană, produc acţiuni de diferite amplitudini factorii de afectare alimentară.
Respectivii factori majori de influenţă pot avea natură obiectivă sau subiectivă. Dintre cei
mai importanţi factori sunt cei cosmici, climatici, telurici şi biologici. Cu excepţia celor
cosmici ce sunt de natură obiectivă, ceilalţi pot fi deopotrivă naturali, cât şi artificiali. Pentru
umanitate, este deosebit de important să întreprindă acţiuni eficiente pentru diminuarea
acţiunii factorilor de afectare şi creşterea securităţii alimentare a cetăţenilor.
Cuvinte-cheie: securitatea alimentară, factori cosmici, factori climatici, factori
telurici, factori biologici.

Introducere
Factorii de afectare alimentară sunt extreme de diferiţi şi cunosc
manifestări diferite în formele de existenţă şi acţiune. Factorii distructivi de
afectare naturali sunt agenţi de sorginte obiectivă, produşi din motive
independente de voinţa omului, regăsindu-se permanent în mediul natural .
Chiar dacă natura factorilor nu este ostilă întotdeauna, uneori fiind chiar
favorabilă, intensitatea efectelor pot produce dăune securităţii alimentare1.
Activarea şi efortul agenţilor respectivi de afectare se produce în mod
independent faţă de voinţa omului. Se are în vedere existenţa unei multitudini de
forme de reprezentare, cunoscând o paletă de enormă diversitate la nivelul
Universului. Factorii naturali sunt omniprezenţi, iar virulenţa este destul de
ridicată. Dificultatea referitoare la contracarare face din prezenţa şi manifestările
factorilor un aspect deosebit de important pentru securitatea alimentară şi pentru
civilizaţia umană.
În teoria şi practica analizei factorilor de afectare, sunt folosite o
multitudine de clasificări. În principal, modalităţile privind sistematizarea sunt
realizate în concordanţă cu finalităţile de atins. Ca urmare, considerăm important
ca după natură, factorii de afectare din domeniul securităţii alimentare să fie
clasificaţi în: cosmici, climatici, telurici, biologici, alţii2.
Un tablou generic privind factorii distructivi şi parametrii de identificare a
acţiunilor acestora este prezentat în Tabelul 1.
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Denumirea
factorilor
Cosmici

Natura
efectelor
Materiale şi
energetice
Materiale şi
energetice
Energetice
Materiale
Materiale
Materiale
Energetice

Climatici
Telurici
Biologici
Alimentari
Umani
Energetici

Raza de
acţiune
Astronomică

Contracararea Frecvenţa
Imposibilă

Mai rari

Regională

Parţial posibilă

Destul de
frecvenţi
Rari
Frecvenţi
Destul de
frecvenţi
Frecvenţi

Imposibil
Locală, uneori
naţională
Locale, până la
globale

Posibilă
Posibilă

Tabelul 1: Tabloul generic privind potenţialul factorilor de afectare

Situaţiile respective vor fi detaliate în cele ce urmează.
1. Factorii cosmici
Definire. Sunt factori fizici sau energetici naturali, de natură pur obiectivă.
Factorii cosmici sunt prezenţi având forme diversificate la scara imensului
Univers. Datorită limitelor cunoaşterii, tipologia factorilor poate fi doar
secvenţial cunoscută de inteligenţa umană, cu tehnologia actuală la dispoziţie.
Se admite că efectele cosmice pot fi evidenţiate doar în formele de manifestare
ce pot fi evidenţiate prin posibilităţile actuale de cunoaştere. Afectarea
alimentară directă sau indirectă este indiscutabilă. Detalii în fig.1.
10

Amplitudine

Extragalactici
5

Galactici

Globală

Regională

Locală
Statală

0

COSMICI

Raza de acţiune

Figura nr.1: Acţiunea factorilor cosmici

Posibilităţi privind afectarea. Factorii cosmici ostili pot afecta material şi
energetic sistemele alimentare de pe întregul Mapamond. În respectiva manieră,
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pot fi influenţate decisiv flora, fauna şi populaţia, putând conduce la modificarea
sau disturbarea sistemelor de producere a hranei, dispariţia unor sisteme sau
lanţuri trofice şi a vieţii. Dispariţia bruscă şi masivă a dinozaurilor din istoria
biologică a planetei din motive cosmice poate fi un exemplu deosebit de
elocvent.
Declanşarea. Existenţa şi acţiunea factorilor cosmici este realizată în
modalitate continuă, sub ambele forme de manifestare (materială şi energetică).
Urmările acţiunilor factorilor cosmici pot fi favorabile securităţii alimentare (în
mod obişnuit), dar în unele situaţii pot fi masiv ostile. Factorii cosmici de
afectare dispun indiscutabil cele mai puternice posibilităţi de afectare (raze de
acţiune uriaşe, forţe de impact enorme, posibilitatea scăzută de contracarare etc).
Impactul acţiunilor şi raza efectelor sunt plasate la dimensiuni astronomice,
imense comparativ cu factorii tereştri. Uneori insesizabile omului, acţiunile
factorilor cosmici pot genera distrugerea elementelor alimentare fundamentale
ale civilizaţiei umane.
Finalitatea estimată. Compararea efectelor induse de factorii naturali este
dificil de realizat într-un unui sistem comun de referinţă, în mod unitar cu
formelor terestre de exprimare a efectelor. Folosind sistemul de unităţi de
măsură comun (kg/f, tone/f, km, metri cubi, hectare, altele), termenii de
comparare sunt totalmente nereprezentativi la scara Cosmosului. Posibilităţile
de evaluare în discuţie pot avea utilizare terestră certă, fiind total inoperante în
cadrul cosmic de evaluare a finalităţilor produse de factorii de afectare. Valorile
factorilor cosmici pot cuprinde reprezentări ale efectelor cu cifre conţinând zeci,
sute de zerouri (ori mai multe), mult mai mari comparativ cu materializările
terestre. Impunerea sistemului comun de materializare matematică, presupune o
zonă de discontinuitate (salt al valorilor) dintre sistemul terestru de evaluare şi
factorii Cosmici.
Manifestarea. Factorii cosmici de afectare pot să inducă efecte de valori
imense, cu raze de afectare astronomice, materializate pe distanţe galactice (ani
lumină) sau mult sporite. Ca reprezentări cosmice cu influenţa asupra securităţii
alimentare pot fi enumerate:
- factori existenţi la nivel galactic sau extra Calea Lactee, cu efecte dure
asupra vieţii şi activităţii terestre;
- fluctuaţia masei solare, extinderea radiaţiei luminoase şi calorice solare
adresate Pământului, cu modificarea majoră a vieţii plantelor şi animalelor;
- deplasarea găurilor negre şi altor corpuri cosmice în proximitatea
sistemului solar, cu interacţiuni devastatoare pentru sistemul alimentar terestru;
- lovirea Terrei de către asteroizi gigant, cu afectarea decisivă a faunei şi
florei şi alterarea dramatică a condiţiilor de existenţă a vieţii (instalarea iernii
polare pe întreg Mapamondul pentru o lungă perioada de timp);
- producerea unor furtuni cosmice devastatoare, explozia supernovelor sau
unor corpuri cosmice gigant, agresiuni ale găurilor negre minuscule sau materiei
întunecate;
- intersectarea traiectoriei Terrei de către comete masive ori de către corpuri
cosmice gigantice;
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- căderea unor meteoriţi cu dimensiuni apreciabile, producând urmări
catastrofice în mediul marin, zona de litoral, cât şi în spaţiul terestru;
- ajungerea unor forme de canibalism galactic în proximitatea Terrei;
- acţiuni neprietenoase întreprinse de civilizaţii extraterestre, cu urmări
negative asupra vieţii şi civilizaţiei pe Terra (influenţe, amestec ori control
nedisimulat);
- continuare tendinţei privind expansiunea Universului (deplasarea spre
roşu );
- producerea de efecte cosmice puţin cunoscute cu magnitudini ridicate,
imparabile prin tehnologiile actuale3.
Managementul efectelor acţiunilor factorilor cosmici la adresa Terrei este
destul de greoaie. Atenuarea efectelor poate fi realizată în anumite niveluri.
Măsurile realizate pot reduce efectele factorilor ostili doar în proporţie scăzută.
Între acţiunile de diminuare a ingerinţei factorilor distructivi, pot fi avute în
vedere măsuri organizatorice pentru scoaterea grupurile umane masive de sub
lovitură, scăderea impactului la adresa sistemelor alimentare, altele. Urmările
devastatoare pot fi generate în cvasitotalitatea situaţiilor acţiunii factorilor
cosmici.
Factorii de origină terestră pot avea natură telurică, meteorologică,
climaterică, alte categorii diverse.
2. Factorii climatici
Definire. Privind posibilităţile de producere şi manifestare, respectivii
factori sunt de provenienţă naturală, de factură obiectivă. Se mai poate afirma că
factorii climatici pot fi şi de natură umană.
Posibilităţi privind afectarea. Afectarea indusă poate fi de natură materială
şi energetică. Privind posibilităţile de afectare este reprezentativ nivelul
regional, în care sunt influenţate flora, fauna, infrastructurile, sistemele
alimentare şi populaţia. Securitatea alimentară specifică populaţiilor numeroase
este afectată masiv.
Declanşarea. Generarea efectelor factorilor climatici este previzibilă relativ
cu o marjă de câteva zile, aspectul greu previzibil fiind posibil pentru durate
mari de timp. Aspectele climatice schimbătoare, cu potenţial distrugător sunt
aspecte comune ale Terrei din zilele noastre. În perioada actuală se observă
creşterea magnitudinii, extinderea zonelor de afectare, sporirea virulenţei şi
creşterea frecvenţei. Estimările oamenilor de ştiinţă arată că manifestările vor
continua în viitor, în forme agravate.
Finalitatea estimată. Factorii climaticii sunt responsabili cu realizarea
anotimpurilor şi aspectului general al vremii pe glob, producând influenţe
semnificative asupra vieţii plantelor şi animalelor, cât şi a civilizaţiei umane.
Efectele majore produse de factorii climatici pe suprafeţe geopolitice sau pe

3
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întiderea întregii planete prezintă influenţe covârşitoare asupra siguranţei
alimentare a grupurilor ţintă numeroase. Detalii în fig.2.
Manifestarea. Dintre formele specifice factorilor climatici, pot fi citate:
- modificări ale existenţei, distribuţiei şi urmărilor aspectelor climatice pe
suprafeţe mari geografice;
- sporirea radiaţiei solare, cu afectarea producţiilor agricole, realizării
ciclului apei în natură, debitului rîurilor, nivelului oceanului planetar şi obţinerii
energiei din surse neconvenţionale (solare, vânt);
- încălzirea climei planetei, determinând topirea calotei glaciare, producînd
reducerea gheţarilor şi creşterea nivelului oceanului planetar, cu urmări nefaste
privind inundarea zonelor de coastă populate masiv şi cunoscute ca zone de
producere a alimentelor de bază pentru populaţii numeroase (gen orezul);
- diminuarea debitelor fluviilor sau dispariţia cursurilor, reducerea nivelului
mărilor interioare (Marea Aral) şi lacurilor;
- deşertificarea unor suprafeţe agricole mari, scăderea ariilor ocupate de
păduri şi a zonelor verzi;
- creşterea efectului distrugător al fenomenelor meteorologice periculoase
(uragane, furtuni tropicale, cicloni, musoni, tornade, furtuni de nisip etc),
generarea acestora realizându-se pe suprafaţe noi (cum ar fi în ţara noastră);
- modificarea ciclului climatic temperat alcătuit din patru anotimpuri
succesive, cu menţinerea doar a două sezoane (unul rece şi unul cald), cu
schimbarea imprevizibilă a acestora;
- scăderea resurselor vitale de hrană vegetală şi animală, extinderea
foametei endemice în rândul unor populaţii pe suprafeţe geopolitice,
compromiterea securităţii alimentare pe suprafeţe imense;
- migrarea masivă a populaţiilor înfomatate, depăşirea frontierelor
insuficient consolidate, din raţiuni de supravieţuire;
- deşertificarea unor zone, migrarea spaţiului tropical climatic mult spre
poli, cu deteriorarea climatului obişnuit al cultivării plantelor, creşterii
animalelor şi alterarea civilizaţiei;
- căderi masive de precipitaţii (ploaie, zăpadă, grindină) în perioade, locuri
şi cantităţi imprevizibile,
- sporirea frecvenţei şi amplitudinii temperaturilor extreme, influenţînd
negativ recoltele şi şeptelul, împingând spaţiile de habitat uman spre spaţiile reci
subarctice;
- reducerea producţiei piscicole ale statelor riverane oceanului planetar,
scăderea recoltelor culturilor de plante, reducerea producţiilor animaliere şi
scumpirea preţului vieţii;
- secătuirea masivă a acvifererelor, apariţia cursurilor subterane ale
râurilor, migrarea pânzei freatice spre adâncime, obţinerea apei cu dificultate şi
la preţuri ridicate4.

4
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CARACTERISTICI
Efecte parţial parabile
Finalitate=modificări
temporare (definitive)
Rază regională (globala)
Magnitudine ridicată

Terra

Zone de afectare

Figura nr. 2: Acţiunea factorilor climatici

Managementul efectelor produse de factorii de natură climatică presupun că
măsurile privind contracararea să fie realizate oportun, să aibă amploarea
necesară şi să fie atent coordonate. Contracararea factorilor climatici poate
conduce la mutarea fizică a sistemelor complexe de viaţă în zone mai puţin
fertile. Ca urmare, este posibilă migrarea omului în vecinătatea extremităţilor
geografice, extinderea folosirii radiaţiei solare pentru irigaţii şi pentru cultura
plantelor şi animalelor. Acţiunile trebuie mai atent sincronizate pe regiuni şi la
nivel planetar. Reducerea efectelor factorilor climatici trebuie să fie intens
studiată de organismele şi a organizaţiile internaţionale, fiind realizate proiecte
de anvergură regională prin efort multistatal.
3. Factorii telurici
Definire. Sunt factori de origină naturală, de natură obiectivă. Raza de
acţiune a acestora este de mii de km, uneori mai mult. Recent, se admite că
factorii respectivi mai pot fi şi de natură umană.
Posibilităţi privind afectarea. Afectarea este produsă preponderant sub
formă energetică, în planul secund fiind generate efecte materiale. Referitor la
afectare, poate fi avut în vedere nivelurile locale, naţionale, uneori nivelul
putând spori.
Declanşarea. Potenţialul pentru declanşarea acţiunii factorilor poate fi
analizat doar parţial în mod ştiinţific. Cu toate acestea, generarea factorilor este
neaşteptată pentru societate. Intervenţia factorilor telurici este esenţială privind
menţinerea vieţii şi securităţii alimentare pe Terra.
Finalitatea estimată. Efecte imprevizibile produse sunt resimţite pe raze de
acţiune de mii de km sau chiar globale. Este cert că factorii telurici vor continua
să constituie o prezenţă decisivă şi în viitor. Au ca posibilitate alterarea formei
hard şi a vieţii (soft) pe Terra, însoţind evoluţia structurii geologice,
modalităţilor biologice şi evoluţia civilizaţiei umane. Acţiunile telurice se
constituie în factori de influenţă majoră. Detalii în fig.3.
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CARACTERISTICI
Efecte imparabile
Finalitate = modificari decisive
Rază naţională (locală)
Magnitudine ridicată (locală)

Terra

Zone de afectare

Figura nr.3: Acţiunea factorilor telurici

Manifestarea. Ca forme telurice pot fi avute în vedere:
- alterarea Rezonanţei Schuman a Pămîntului, cu modificări în perceparea
ritmului existenţei umane şi biologice pe Terra;
- alterarea unghiului de înclinare a Pămîntului pe orbită şi privind
dispunerea polilor magnetici (migrarea sau chiar inversarea acestora);
- accentuarea modificării structurii interne, schimbarea dinamicii telurice
interne Terrei, urmată de cutremure de pământ distructive, migrarea,
repoziţionarea şi prăbuşirea plăcilor tectonice;
- modificarea geografiei interne a scoarţei terestre, vizibilă prin
schimbarea raportului apă/uscat (prăbuşiri ale uscatului, subducţii,
discontinuităţi ale uscatului etc, alunecări masive de teren), fiind alterată
geografia scoarţei;
- erupţiile vulcanilor cu dispunere terestră sau acvatică (însoţite de
tsunami), generând modificări accentuate ale raportului apă/uscat;
- alterarea masivă a siguranţei alimentare, prin afectarea culturii plantelor
şi creşterii animalelor.
Managementul efectelor factorilor telurici presupune măsuri adecvate.
Astfel, pot fi avute în vedere scoaterea obiectivelor ori suprafeţelor afectate de
sub influenţe, amplasarea ori repoziţionarea în spaţii protejate. Pentru habitatele
umane pot fi selectate medii alternative (zone stăncoase, spaţii sub apă, cavităţi
sub pământ). Cum factorii telurici sunt greu de contracarat, trebuie acordată
atenţie prevederii acţiunilor şi evoluţiei factorilor respective ostili, în scopul
reducerii efectelor5.
4. Factorii biologici
Definire. Factorii biologici pot fi de provenienţă naturală sau umană. Astfel,
producerea acestora poate fi realizată şi în mod obiectiv, pe cale naturală sau
5
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artificială. Se menţionează că existenţa factorilor biologici este o prezenţă
obiectivă pe Terra.
Posibilităţi privind afectarea. Afectarea este produsă prin forme materiale
iar raza de acţiune poate fi de dimensiuni locale sau mai mari. Uneori extinderea
poate fi regională sau chiar globală. Potenţialul privind contaminarea este
cunoscut din perioade istorice, deoarece agenţii respectivi au fost întrebuinţaţi ca
armă biologică, folosirea ofensivă fiind oprită actualmente prin convenţii
internaţionale. Cu toate eforturile realizate în plan internaţional, se realizează
măsuri suficiente privind cercetarea, dezvoltarea şi utilizarea factorilor
biologici.Detalii în fig.4.
Declanşarea. Se ştie că declanşarea şi efectele factorilor ostili biologici se
pot realiza cu relativă întârziere. Producerea efectelor factorilor biologici
presupune o perioadă de incubare, cu durată de ore sau zile. Factorii biologici
induc influenţe apreciabile la nivelul economiei şi societăţii, având un potenţial
de ostilitate ridicat şi producând afectarea multiplă, diminuarea producţiei
agricole, afectând zootehnia şi destabilizând populaţia umană. Acţiunile
biologice sunt focusate împotriva omului afectând drastic securitatea alimentară
la nivel naţional6.
Manifestarea. Între formele de existenţă şi de manifestare a factorilor
biologici, pot fi amintite:
- existenţa virusului HIV/SIDA în diferite state (îndeosebi africane), cu
îmbolnăvirea şi reducerea populaţiei umane;
- producerea în laboratoarele de cercetare a agenţilor biologici agresivi şi
utilizarea lor puntuală, uneori fiind posibile scăpări de agenţi (accidentale sau
voite);
- utilizarea cercetărilor avansate din domeniul geneticii în scopul creşterii
potenţialului speciilor de plante şi raselor de animale, cu generarea de urmări
negative la adresa securităţii alimentare şi a vieţii umane, prin dorinţe ascunse
de înnavuţire;

Figura nr.4: Acţiunea factorilor biologici
6

Ibidem.
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- sporirea necontrolată a populaţiei globului, cu depăşirea posibilităţilor
raţionale privind asigurarea hranei;
- afectarea echilibrelor ecologice din natură, distrugerea ecosistemelor, a
ciclurilor trofice şi afectarea gravă a securităţii alimentare7;
- producerea tulpinilor diversificate a agenţilor biologici toxici, cu
virulenţă sporită, imune la tratamentele comune, în măsură să producă efecte
devastatoare;
- efectele focusate ale factorilor biologici subiectivi sau obiectivi în
direcţia reducerii recoltelor, diminuării şeptelului şi scăderii producţiei piscicole;
- perpetuarea fenomenului malnutriţiei pe suprafeţe întinse, alimentat şi
prin preocupări de natură biologică ostilă;
- folosirea pe scară largă a mijloacele nocive sănătăţii, de genul
amelioratorilor, coloranţilor, conservanţilor, stimulatorilor de creştere,
adaosurilor, altor substanţe chimice, utilizate în hrana vegetală, animală ori în
alimentaţia omului, afectând serios sănătatea umană;
- folosirea potenţialului biologic ofensiv pentru soluţionarea de pe poziţii
de forţă a diferendelor dintre state sau dintre grupuri ţintă numeroase, utilizarea
bioterorismului în mediul natural şi social;
- aplicarea unor actici, măsuri, procedee şi acţiuni pentru contaminarea
resurselor de aer, hrană şi apă8.
Managementul efectelor ostile presupun un accent sporit pe calitatea şi
eficienţa contracarării şi anihilării factorilor de agresiune. Pentru gestionarea
posibilelor crize alimentare, trebuie implementate măsuri pentru monitorizarea
culturilor de plante şi efectivelor de animale, creşterea exemplarelor rezistente la
agenţii biologici, sporirea procentului privind folosirea energiei solare, măsuri
profilactice sau de monitorizare active. Protecţia şi contracararea trebuie
coordonate şi întreprinse alte măsuri sinergice la nivel global, regional şi
naţional, putând realiza diminuarea efectelor factorilor biologici. Cum este
importantă descoperirea prezenţei şi evoluţiei factorilor ostili, este imperios
necesară diminuarea efectelor factorilor biologici de afectare. Pentru
dezideratele respective trebuie sporită implicarea politicului, eforturile naţionale
fiind sincronizate eficient cu activităţile organismelor şi instituţiilor abilitate9.
Concluzii
Structurile abilitate trebuie să mobilizeze energiile constructive spre
impunerea unui contol de eficinţă ridicată asupra posibilităţilor de afectare
produse de factori ostili diverşi. Voinţa politică internă este determinant pentru
atenuarea ori stoparea efectele factorilor ostili. Managementul efectelor trebuie
realizat timpuriu, din fazele de început ale acţiunilor ostile, fiind dificil de
obţinut rezultate notabile mai târziu.
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Acţiunile pentru afectarea sistemelor de diferite naturi va exista permanent
în viitor. Diferitele naturi ale factorilor de afectare (cosmici, climatici, telurici,
biologici, alimentari sau energetici), obligă la măsuri diferenţiate. Amploarea
acţiunilor beneficiază de existenţa vulnerabilităţilor de diferite naturi la
sistemele- ţintă 10.
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SPECIFICUL ABORDĂRII FEMINISTE A SECURITĂŢII
Roxana TOMA *

În studiul nostru, pornim de la premisa de bază a necesităţii reevaluării metodologiei
care derivă atât din inovaţiile paradigmatice apărute de-a lungul timpului, cât şi din
transformarea mediului naţional şi internaţional de securitate.
Una dintre noile faţete ale securităţii este dată de specificul abordării feministe a
acestui concept în cadrul relaţiilor internaţionale. Pe aceasta încercăm să o reliefăm în
această lucrare.
Cuvinte-cheie: securitate, RI, feminism, şcoli de gândire, paradigmă.

Consideraţii introductive
Securitatea este o noţiune complexă şi controversată - încărcată cu
sentimente şi cu valori adânc înrădăcinate. Majoritatea oamenilor sunt de acord
că o problemă de securitate apare atunci când cineva - o persoană, o bandă sau
un grup ori un stat - ameninţă viaţa, integritatea fizică sau mijloacele de
subzistenţă ale altcuiva; de pildă, pe o alee întunecoasă un individ înarmat cere
portofelul sau viaţa cuiva.
Dacă pornim de la o înţelegere largă şi cuprinzătoare a securităţii,
sinonimă cu orice s-ar afla în mintea observatorului, atunci ar însemna să
afirmăm că aproape orice valoare şi interes uman, dacă partea afectată le percepe
ca fiind ameninţate, constituie o problemă de securitate. Poate că includerea a
atât de multe în definiţia noastră privind securitatea duce la tratarea problemei
securităţii într-un mod care împiedică sau face imposibilă încercarea de a afla
cât mai multe despre această preocupare umană de importanţă vitală. Şi invers,
dacă am adopta o concepţie mai limitată privind securitatea, identificată numai
cu forţa şi cu ameninţările coercitive, poate că am exclude actori şi factori de o
importanţă esenţială.
Dacă nu descoperim o bază comună, vom vorbi despre lucruri diferite,
desemnate ca securitate. Ne vom baza inconştient pe filtre conceptuale ce
proiectează imagini contrastante şi reflectate ale securităţii şi ale modului său de
abordare.
1. Reteoretizarea paradigmei de securitate
Necesitatea reevaluării metodologiei derivă atât din inovaţiile
paradigmatice apărute de-a lungul timpului, cât şi din transformarea mediului
naţional şi internaţional de securitate. În acest context, exemplul clasic este cel
*
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al perioadei încheierii Războiului Rece. Astfel, înainte de acest moment,
problema dimensiunii economice a securităţii a fost considerată adiacentă
problemei centrale, aceea a securităţii militare. În prezent, studiile de specialitate
încearcă să infirme această teorie prin abordarea naturii multifaţetate a securităţii
naţionale şi internaţionale. Schema dinamicii sociale ce antrenează
transformarea este simplă: modificarea circumstanţelor externe determină
modificarea practicilor sociale, care, la rândul lor, transformă prescripţiile
condiţionale şi, în final, prescripţiile absolute. Schema reflectă legătura dintre
reprezentările sociale şi schimbările sociale, evoluţia istorică a societăţii.
Evenimentele ating grupurile sociale şi implică subiecţii acestora, constituind o
miză ce nu poate fi neglijată.
În consecinţă, securitatea nu mai poate fi analizată în termeni de alegere
politică, de capabilităţi şi intenţii ale unui stat, ci vulnerabilităţile, riscurile,
pericolele şi ameninţările la adresa securităţii au căpătat acum o semnificaţie
sistemică. De exemplu, restrângerea definiţiei securităţii la conceptele de
integritate teritorială sau de interese naţionale determină excluderea din analiză
a ameninţărilor de natură socială la adresa societăţii interne sau internaţionale.
Redefinirea securităţii astfel încât să includă şi dimensiunea economică, ca un
element separat şi cu importanţă egală, este concomitentă cu preocuparea de a
identifica şi celelalte dimensiuni ale unei noi agende de securitate (politici
macroeconomice, factori de natură culturală şi de natură politică, mediu etc.).
2. Teorii feministe în relaţiile internaţionale
Feminismul1 este o doctrină teoretică şi de acţiune care revendică lupta
împotriva inegalităţii de gen, promovând afirmarea femeii în societate prin
ameliorarea şi extinderea rolului şi drepturilor sale. „Doctrina nu trebuie
confundată ... cu simpla revendicare a unor drepturi”2.
Contribuţiile feministe cuprind o varietate de direcţii de abordare, dar
toate au în comun intuiţia că genul contează în înţelegerea modului de
funcţionare a Relaţiilor Internaţionale, în special în probleme privind războiul
sau securitatea internaţională3.
Se diferenţiază trei tipuri de teorii feministe care oferă instrumente
euristice pentru acest câmp de cercetare:
1) feminismul empiric se focalizează pe femei şi/sau explorează genul ca
dimensiune empirică a relaţiilor internaţionale, corectează negarea sau
subreprezentarea femeilor în politica mondială, produse ale falsei presupuneri că
experienţele bărbaţilor pot fi reprezentative atât pentru bărbaţi, cât şi pentru
femei, şi că femeile sunt fie absente din activităţile politice internaţionale, fie
irelevante pentru procesele globale - cercetările feminine arată că statele în care
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există o mai mare inegalitate de gen sunt mult mai predispuse la a se implica
într-un război sau a folosi violenţa;
2) feminismul analitic foloseşte genul drept categorie teoretică pentru a
pune în evidenţă prejudecăţile de gen asociate conceptelor din relaţiile
internaţionale şi a explica aspecte constitutive ale relaţiilor internaţionale astfel,
imaginea hegemonică a masculinităţii este asociată cu autonomia, suveranitatea,
înclinaţia spre raţionalitate, obiectivitate şi raţionalism, iar noţiunea dominantă
de feminitate este asociată cu lipsa acestor caracteristici;
3) feminismul normativ reflectează asupra procesului de teoretizare ca
parte a agendei normative pentru schimbări politice şi sociale, în sensul punerii
la îndoială a anumitor sensuri şi interpretări din teoria Relaţiilor Internaţionale4.
Ca ramuri ale feminismului se pot aminti următoarele:
a) feminismul diferenţei se concentrează asupra valorizării femininului, a
contribuţiilor unice ale femeilor ca femei;
b) feminismul liberal priveşte diferenţele „esenţiale" în capacităţile sau
perspectivele femeilor sau bărbaţilor ca fiind triviale sau inexistente;
c) feminismul marxist înţelege relaţiile de gen ca elemente constitutive ale
relaţiilor sociale, ca instituţii fundamentale pentru bunul mers al societăţii:
d) feminismul perspectival consideră că identitatea istorică, socială de gen
a autorului influenţează modul de teoretizare;
e) feminismul postmodernist tinde să respingă presupunerile despre gen
făcute de feminiştii diferenţei şi cei liberali, considerând acele diferenţe arbitrare
şi flexibile.
În ţara noastră, studiile Mihaelei Miroiu şi ale Laurei Grunberg sunt
printre primele încercări de a prezenta publicului ideile şi problematica
feminismului.
În România, între 1866 şi 1932, femeile nu aveau dreptul să încheie niciun
act administrativ decât cu învoirea soţului sau a justiţiei, nu puteau dispune de
dota şi nici de veniturile lor realizate în timpul căsniciei, erau lipsite de dreptul
de tutore şi obligate să aibă domiciliul stabilit de soţ, nu aveau drept de
moştenire, dacă nu aveau copii, aveau acces limitat la educaţie, le era interzis
dreptul de a vota sau a profesa în anumite domenii etc.
Dintre personalităţile feminine care au scris istoria prin lupta pentru
drepturile civile şi politice ale femeilor se înscriu: Sarmiza Bîlcescu (1867-1935)
- prima femeie din lume care a obţinut titlu de Doctor în Drept (la Universitatea
din Sorbona) şi prima femeie avocat în Europa; Ella Negruzzi (1876-1948) –
prima femeie avocat din România; Alexandrina Cantacuzino (1877-1944);
scriitoarea Adela Xenopol; Margaret Hilda Thatcher (13 octombrie 1925) - fost
prim-ministru al Regatului Unit din 1979 până în 1990; Madeleine K. Albright,
prima femeie care a deţinut funcţia de secretar de stat al SUA; Condoleezza Rice
– fost secretar de stat al SUA (2005-2009) şi consilier pe probleme de securitate
naţională al lui G. W. Bush (2001-2005); Angela Dorothea Merkel – prima
femeie-cancelar din istoria Republicii Federale Germania; Veronica Michele
4
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Bachelet Jena (29 septembrie 1951) - preşedintele statului Chile, prima femeie
care ocupă această funcţie, în istoria ţării sale; Pratibha Devisingh Patil (l9
decembrie 1934) - al 12-lea şi actualul preşedinte al Republicii India, şi prima
femeie care a deţinut un astfel de post în ţara sa.
O abordare a ansamblului contribuţiilor feministe la studierea relaţiilor
internaţionale este o încercare dificilă, întrucât presupune o sinteză a mult decât
o anumită teorie sau chiar şcoală de gândire.
A doua observaţie este că, atunci când discutăm despre feminism în
relaţiile internaţionale, dacă dorim să respectăm rigoarea ştiinţifică, trebuie să
tratăm de fapt în mod clar cele câteva tipuri distincte de teorii de inspiraţiei
feministă în Relaţiile Internaţionale şi, în acelaşi timp, abordările de gen ale unor
fenomene concrete ale realităţii şi politicii internaţionale de astăzi.
Feminismul aduce în relaţiile internaţionale atât o agendă teoretică nouă,
cât şi o agendă de cercetare nouă. regândind fenomene internaţionale mai vechi
şi comunicându-le într-un nou limbaj sau punând în centrul atenţiei realităţi
internaţionale ignorate până acum în cercetările tradiţionale.
O caracterizare foarte succintă a fiecărui curent teoretic feminist al
relaţiilor internaţionale poate aduce mai mult conţinut şi claritate acestor
consideraţii introductive. Reducerea lor la un singur curent este imposibilă din
cauza diversităţii şi, mai ales, dat fiind că între ele există diferenţe
epistemologice, metodologice, ontologice şi axiologice semnificative. În
ultimele decenii, majoritatea teoriilor politice feministe au dobândit proiecţii în
domeniul Relaţiilor Internaţionale, ca disciplină, deşi au apărut mult mai târziu
decât „echivalentul" lor în teoria politică pură.
Feminismul marxist se înscrie în a doua etapă de teoretizare a genului ca
punct de sprijin pentru critica teoriilor şi practicilor internaţionale consacrate.
Caracteristica feminismului marxist este înţelegerea relaţiilor de gen ca elemente
constitutive ale relaţiilor sociale, ca instituţii fundamentale pentru bunul mers al
societăţilor, întemeiate prin impunere sau negociere între grupuri a căror putere
este substanţial diferită. Diferenţa de gen este o chestiune individuală, aşa cum
relaţiile între sexe nu sunt în primul rând o chestiune privată. Ele sunt realităţi
sociale, manipulate de-a lungul timpului pentru a servi, prin înţelegerea şi
organizarea acestor relaţii, interesele clasei dominante.
Feminismul teoriei critice este o altă teorie importantă în studiile
feministe contemporane ale Relaţiilor Internaţionale care poate fi încadrată
etapei genului ca element constitutiv. Fiind un curent mai recent (anii '90), se
resimt asupra lui influenţe marxiste, îndeosebi importanţa acuzelor materiale în
evoluţia societăţilor, influenţe gramsciene – orice societate este scena unui
conflict dialectic între forţele interesate de statu-quo şi cele interesate de
schimbare – precum şi influenţe post-pozitiviste, în sensul conceperii cunoaşterii
ca subiective, limitate şi aservite întotdeauna unor interese greu perceptibile.
Feminismul teoriei critice încorporează distincţia fundamentală operată de
Robert Cox între teoriile orientate spre rezolvarea problemelor şi cele critice.
Feminismul constructivist este al patrulea curent teoretic important în
studierea relaţiilor internaţionale, caracterizat în principal prin abordarea
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problemelor identităţii în politica internaţională, a mecanismelor de producere a
identităţilor colective şi instituţionale şi a implicaţiilor interacţiunilor
internaţionale pentru construirea, recunoaşterea sau infirmarea identităţilor
asumate pe plan extern.
Feminismul perspectival este astăzi una dintre cel mai bine reprezentate
linii de cercetare feministă în relaţiile internaţionale, analiza şi critica premiselor
de gen implicite domeniului, aşa cum a fost el definit şi teoretizat până în acest
moment. Feminismul perspectival consideră că identitatea istorică, socială de
gen a autorului, a teoreticianului influenţează modul de teoretizare. Identitatea
masculină a tuturor autorilor din relaţiile internaţionale constituie una dintre
explicaţiile faptului că atât disciplina cât şi realitatea internaţională sunt înţelese
şi proiectate conform unei viziuni masculine asupra lumii.
Feminismul postmodern este un curent de teoretizare a relaţiilor
internaţionale care a câştigat teren mai ales în a doua parte a anilor '90 şi în anii
20005. Desigur, dacă respectăm ideile postmodernismului în general, asocierea
dintre feminism şi postmodernism este o problematică în sine, câtă vreme
postmodernismul contestă orice esenţă obiectivă, „naturală" a realităţii, inclusiv
o identitate comună a femeilor în spaţiu şi timp, care ar putea alimenta o
abordare feministă.
O abordare onestă, dar puţin informată referitoare la problematica genului
în Relaţiile Internaţionale, mai ales în peisajul literaturii de specialitate existente
în România, ar porni, cel mai probabil, de la ideea că puţine lucruri pot fi mai
diferite şi mai lipsite de legătură cu lumea internaţională decât existenţa
incontestabilă a unor diferenţe de gen.
Dată fiind imaginea standard a relaţiilor internaţionale - ca lume a puterii,
a conflictului, a războiului şi anarhiei, ce poate fi mai puţin aparent decât
existenţa femeilor şi universul asumatelor valori specific feminine - ale
emoţionalului, esteticului, naturalului, grijii, slăbiciunii şi dependenţei -, fără
puncte de intersecţie cu valorile lumii internaţionale. Cu toate acestea, lucrarea
de faţă sintetizează cele mai importante curente teoretice feministe în Relaţiile
Internaţionale, arătând, pas cu pas, modalitatea în care definirea domeniului a
dus la excluderea altor valori, concepte, conduite din sfera internaţională şi, ca
un corolar, modalitatea în care redefinirea redefinirii poate extinde şi modifica
sfera internaţională.
Studiind lucrările feministe despre lumea internaţională, putem constata
că acestea se orientează, cel mai adesea, spre trei direcţii. Prima îşi propune să
evidenţieze faptul că femeile au existat în relaţiile internaţionale şi până acum,
dar rolul lor a fost ignorat. Este o abordare prezentă mai ales la feministele
liberale, fără a se limita totuşi doar la acestea. Războiul însuşi este descris într-o
altă formă.
O a doua categorie importantă a literaturii feministe în relaţiile
internaţionale se concentrează pe critica profundă a teoriilor consacrate, de la
5
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premise şi până la ultimele consecinţe teoretice şi chiar practice. Este categoria
cea mai bine reprezentată în literatura ultimelor decenii şi în marea majoritate a
curentelor teoretice feministe.
În fine, al treilea tip de literatură feministă în domeniul internaţional a
prins contur în ultimii zece ani, pe măsură ce depărtarea de începuturile timide şi
dezvoltarea uimitoare a subdomeniului a facilitat un salt calitativ al cercetării. A
treia categorie reuneşte acele lucrări care transgresează criticile sau le duc mai
departe, pentru a propune reteoretizări coerente, fundamentate, ale realităţii
internaţionale şi, chiar mai mult, pentru a genera procese de inovare a
practicilor, actorilor şi regulilor.
Postmodernismul, ca şi feminismul şi constructivismul, este o abordare
largă a cercetării care şi-a lăsat amprenta pe diferite discipline academice, mai
ales pe studiul literaturii. Din cauza rădăcinilor literare, postmoderniştii acordă o
atenţie deosebită textelor şi discursurilor - modului în care oamenii vorbesc şi
scriu despre subiectul lor (relaţii internaţionale).
În viziunea acestuia, discursurile nu sunt controlate de indivizi, ci mai
degrabă au o putere a lor în sine, prin faptul că generează o cunoaştere
particulară. Incluzând concepte centrale şi definiţii ale problemelor cu care s-a
operat şi care. de cele mai multe ori sunt acceptate fără discuţie. Aceasta
înseamnă că nu există nici un „adevăr" nedisputat despre „natură" sau viaţa
umană. Totuşi, nu înseamnă că postmoderniştii n-ar privi cu un ochi critic
structurile ierarhice. Un adevăr pe care-1 contestă ei, este, de exemplu, distincţia
dintre canoanele cunoaşterii care se predă în şcoli şi universităţi, şi miturile,
legendele, noţiunile „de bun simţ'' care se transmit din generaţie în generaţie,
prin familii şi comunităţi locale6. Conform gânditorilor postmoderni, un discurs
nu este numai o relatare sau o poveste despre ceva sau cineva, ci este o practică
care formează sau creează sistematic obiectele despre care vorbesc.
Postmodernismul este preocupat de demascarea „interferenţelor textuale
din spatele politicii de putere”. „Realitatea” politicii de putere este întotdeauna
deja constituită prin textualitate şi moduri de reprezentare scrise.
De pe aceste poziţii, postmoderniştii au criticat realismul, spunând că
acesta nu poate justifica revendicarea că statele sunt actorii centrali ai Relaţiilor
Internaţionale şi că statele funcţionează ca actori unitari cu seturi coerente de
interese obiective. În plus, criticii postmoderni ai realismului nu văd nimic
obiectiv şi universal în interesele statelor, iar statele le consideră „ficţiuni” ce nu
au o realitate tangibilă şi ce au fost create pentru a da sens acţiunilor indivizilor.
Pentru postmodernişti, statele nu sunt actori unitari, ci sunt multiple realităţi şi
experienţe care stau ascunse sub suprafaţa entităţilor fictive construite de
realităţi (de exemplu, Uniunea Sovietică a fost tratată de realişti ca un singur
actor, dar a mascat experienţele divergente ale republicilor componente).
Dubla citire expune relaţia dintre efectele de stabilitate şi destabilizări
prin folosirea unei analize bazate pe o citire dublă - prima citire este un
6
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comentariu /repetiţie a interpretării dominante şi redă cu fidelitate relatarea
dominantă, repetând paşii fundamentali din argument şi demonstrând cum
textul, discursul sunt coerente şi consistente cu ele însele; cea de-a doua citire o
destabilizează, punând accent pe acele puncte de instabilitate din text/discurs,
demascând tensiunile interne şi modul cum sunt ele acoperite sau excluse7.
O altă critică adusă realismului este aceea că omite femeile şi genul
concentrându-se asupra marilor puteri. Feminiştii postmoderni sunt de acord cu
feminiştii diferenţei că realismul poartă înţelesuri ascunse despre rolurile gen,
dar neagă că există vreun înţeles fixat, inerent fie genului masculin, fie celui
feminin, în studierea războiului, feminiştii postmodernişti au renunţat la
arhetipurile de „războinic drept” (masculin) şi de „suflet frumos” (feminin
susţinând că femeile nu sunt doar privitori pasivi, ci sunt participanţi activi întrun sistem de război legat în ambele genuri.
Concluzii
Dezbaterile teoretice din domeniul relaţiile internaţionale sunt
fundamentale, dar nerezolvate. Acestea lasă domeniul relaţiilor internaţionale
într-o situaţie turbulentă, zbătându-se în încercarea de a face puţină lumină într-o
lume aflată într-o rapidă schimbare, unde vechile idei nu mai funcţionează.
Integrarea perspectivelor feministe în abordări postmoderniste, teorie
politică şi abordări constructiviste reprezintă o strategie importantă pentru
interacţiunea cu alţi cercetători din domeniul Relaţiilor Internaţionale, iar
recunoaşterea relaţiilor strânse dintre gen, idei, identităţi, norme şi aspecte ale
politicii şi economiei internaţionale poate avea beneficii importante pentru
generarea de indicii privind procesele asociate transformărilor locale şi globale.
Aşadar, teoria feministă deschide o subtilă cale intelectuală pentru studierea
problematicii securităţii privită din perspective sociale noi.
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SECŢIUNEA A III-A

EVOLUŢII ÎN TEORIA ŞI PRACTICA
STRATEGICĂ
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PRINCIPIILE LUPTEI ARMATE ŞI STRATEGIA MILITARĂ
Eduard-Constantin EFRIMESCU
Existenţa unor principii care au direcţionat organizarea şi desfăşurarea luptei armate
la toate nivelurile, inclusiv în plan strategic, a fost sesizată din cele mai vechi timpuri, istoria
oferind numeroase exemple de comandanţi sau gânditori militari care le-au scos în evidenţă
şi le-au aplicat cu succes în practică.
Evidenţiind un raport complex dintre general şi particular, obiectiv şi subiectiv în acţiunea
militară, principiile luptei armate, aplicabile la nivel strategic, reprezintă, în calitate de
creaţii conştiente ale oamenilor, puntea de legătură între legile luptei armate şi practica
războiului în ansamblu.
Fiind elaborate de oameni, prin mijlocirea gîndirii abstracte, principiile strategiei
sunt juste în măsura în care ele sînt expresia autentică a legilor obiective ce guvernează
fenomenul război. Confirmarea lor, în forma în care sunt cristalizate într-o anumită etapă
istorică de practica militară a epocii respective, le conferă gradul de obiectivitate necesar
pentru a fi considerate, pe drept cuvînt, un veritabil ghid de acţiune în pregătirea şi ducerea
acţiunilor militare.
Cuvinte-cheie: acţiune,luptă, operaţie, principii, război, strategie.

Cadru introductiv
Încă din antichitate conflictele militare au făcut obiectul unei profunde
analize din partea comandanţilor şi gânditorilor militari care, pe baza experienţei
proprii şi a altora, au căutat să scoată în evidenţă împrejurările în care au
izbucnit războaiele, esenţa şi cauzele care au determinat victoria uneia dintre
părţi şi respectiv, înfrângerea celeilalte. Pe de altă parte, s-a urmărit stabilirea
normelor şi regulilor, fundamentarea ideilor de bază care, puse în aplicare,
determină obţinerea victoriei.
Existenţa unor principii care au direcţionat organizarea şi desfăşurarea
luptei armate la toate nivelurile, inclusiv în plan strategic, a fost sesizată din cele
mai vechi timpuri, istoria oferind numeroase exemple de comandanţi sau
gânditori militari care le-au scos în evidenţă şi le-au aplicat cu succes în
practică. ,,Strategia - spunea Napoleon - este o artă care se sprijină pe principii şi
nimănui nu-i este permis să le uite. Toţi marii generali ai antichităţii şi toţi cei
care mai tîrziu au urmat în mod demn liniile lor au făcut lucruri mari numai
pentru că au asimilat regulile şi principiile naturale ale războiului, adică
combinaţiile judicioase, înţelegerea exactă a mijloacelor care trebuie puse în
acţiune în faţa dificultăţilor. Graţie acestei asimilări ei au reuşit, oricît de mare a
fost îndrăzneala operaţiilor duse şi amploarea succeselor. Ei n-au încetat
niciodată să facă din război o veritabilă ştiinţă. Numai datorită acestui motiv ei
sînt marii noştri maeştri şi numai prin eforturile de a-i urma putem să ne
apropiem de ei”1.
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La rândul său, Jomini afirma că „Teoriile bune, stabilite pe principii
adevărate şi justificate de fapte, cărora să li se alăture lecţiile istoriei, sunt, după
părerea mea, adevărata şcoală a comandantului”2. Mareşalul F. Foch sublinia în
acelaşi sens: „Arta războiului, ca toate celelalte are teoria sa şi principiile sale;
altfel nu este o artă”3. În lipsa unor principii judicios elaborate şi, în consecinţă,
stabile, aprecia Lloyd, se ajunge la schimbări continue, fie că este vorba de
organizarea luptei, de constituirea formaţiilor sau de efectuarea manevrelor.
Din rândurile valoroasei pleiade a teoreticienilor militari români care au
studiat şi dezbătut principiile strategiei şi au susţinut necesitatea aplicării lor în
practică, amintim pe generalul I. Sichitiu şi colonelul Al. Ioaniţiu care afirmau;
„În toate timpurile pregătirea, conducerea şi execuţia războiului au fost
guvernate de anumite principii generale, care vor rămîne şi în viitor la baza artei
şi ştiinţei militare, oricare va fi caracterul pe care-l va îmbrăca războiul. Cine s-a
abătut de la acest adevăr a clădit doctrine artificiale, care s-au prăbuşit de la
primele ciocniri cu realităţile războiului”4.
După cum lesne se poate deduce, principiile strategiei clasice sunt
valabile şi în prezent, desigur cu menţiunea că ele îşi modifică parţial conţinutul
şi se aplică în raport cu specificul noilor realităţi determinate de impactul
evoluţiei ştiinţei şi tehnicii contemporane asupra domeniului militar. Fără
adaptarea corespunzătoare a respectivelor principii la evoluţia fenomenului
militar corelat cu cel politic, economic, social etc, acestea devin simple enunţuri,
rămase în urma timpului, în urma realităţilor.
Fiind elaborate de oameni, prin mijlocirea gîndirii abstracte, principiile
strategiei sunt juste în măsura în care ele sînt expresia autentică a legilor
obiective ce guvernează fenomenul război. Confirmarea lor, în forma în care
sunt cristalizate într-o anumită etapă istorică de practica militară a epocii
respective, le conferă gradul de obiectivitate necesar pentru a fi considerate, pe
drept cuvînt, un veritabil ghid de acţiune în pregătirea şi ducerea acţiunilor
militare.
1. Principiile luptei armate în gândirea strategică universală şi
naţională
De-a lungul istoriei artei militare au fost formulate numeroase principii,
mai ales pe baza experienţei obţinute în războaiele clasice, duse cu armate
numeroase, înzestrate cu cantităţi mari de tehnică militară, în condiţiile
existenţei unor fronturi continue şi a unui echilibru al raportului de forţe5. O dată
cu dezvoltarea practicii războaielor, reprezentanţii de frunte ai gîndiriî militare
universale şi româneşti au căutat cu asiduitate să perfecţioneze şi să adapteze
1

Cf. F.Foch, Principiile războiului. Conducerea războiului, Editura Militară, Bucureşti, 1975, p. 175.
Apud colonel dr. Valentin Arsenie, Principii ale luptei armate în războiul întregului popor, Editura Militară,
Bucureşti. 1987. p. 19.
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F. Foch, Op. cit., p. 35.
4
Sichitiu loan, Ioaniţiu Alexandru, Elemente de strategie, Bucureşti, 1936, p. 167.
5
Arsenie Valentin, Cearapin Tudor, Velicu George, Actualitatea strategiei militare. Studii de artă militară şi
strategie a ordinii publice, Editura Sitech, Craiova, 1998, p. 43.
2
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sistemul principiilor aplicabile strategiei şi acţiunilor militare, în general, în
raport cu evoluţia mijloacelor de luptă şi a fenomenului militar în ansamblu.
Gânditorii militari mai vechi sau mai noi nu au ajuns la un consens asupra
principiilor luptei armate şi probabil va mai trece ceva timp până când
universalitatea acestora nu se va mai confrunta cu realitatea extraordinarei lor
variabilităţi. Cauzele trebuie căutate în limitele ce au existat în studiul
fenomenului război în diferite etape istorice, în caracterul naţional al strategiilor
de securitate sau particularităţile şi condiţiile fiecărui stat. Lista diferă de la un
autor la altul şi un principiu proclamat fundamental de un autor este pur şi
simplu ignorat de altul, aşa cum se arată în tabelul de mai jos.
Tabelul nr. 1 Principiile luptei armate în gândirea strategică universală şi naţională
Napoleon

Foch

Concentrarea
forţelor;
Securitatea
liniei
operaţionale;
Înaintarea
impetuoasă şi
rapidă asupra
punctelor
importante;
Folosirea
factorului
moral
Ducerea
metodică a
acţiunilor

Economia
forţelor
Libertatea de
acţiune
Surprinderea
Siguranţa

I.Sichitiu
F.Ţenescu
Al.loaniţiu
Direcţia
Dispersarea
Acţiunea şi
Acţiunea şi
Ofensiva
adversarului
reacţiunea
reacţiunea
Surprinderea prin angajare
Economia
Economia
Concentrarea
indirectă
forţelor
forţelor
Distribuirea Surprinderea Concentrarea Libertatea de
Siguranţa
prin acţiuni şi cooperarea
acţiune.
Mobilitatea
neprevăzute Libertatea de
Anduranţa
Acţiunea
acţiune
Determinarea
împotriva
Siguranţa,
poziţiilor
principiul
slabe
Surprinderea
Obţinerea
deciziei, la
nevoie, pe
teatrele
secundare
Fuller

L. Hart

Cele două exemple referitoare la modul în care teoreticienii militari
români au conceput principiile strategiei ilustrează însă că în cadrul gîndirii
militare din ţara noastră au fost prezente numai principiile esenţiale, aplicabile în
ducerea acţiunilor militare de nivel strategic. Analiza principalelor momente ale
istoriei militare a poporului nostru evidenţiază, de asemenea, că, încă de la
afirmarea lor ca popor, românii au ştiut să aplice principiile esenţiale ale luptei
armate, chiar dacă acestea cunoşteau uneori denumiri diferite de cele consacrate
astăzi.
Concomitent cu dezvoltarea practicii războaielor, reprezentanţii de frunte
ai gîndirii militare româneşti au căutat cu asiduitate să perfecţioneze şi să
adapteze sistemul principiilor aplicabile strategiei şi acţiunilor militare, în
general, în raport cu evoluţia mijloacelor de luptă şi a fenomenului militar în
ansamblu.
Fără a diferi în mod fundamental de principiile generale ale luptei armate
formulate în doctrinele strategice aparţinând statelor membre NATO, în
literatura de specialitate din ţara noastră se consideră că principiile care răspund
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în cea mai mare măsură fizionomiei acţiunilor militare desfăşurate în războiul
modern sunt: libertatea de acţiune, definirea clară a obiectivului (misiunii),
economia de forţă (de forţe şi mijloace), concentrarea eforturilor în locul decisiv
şi la momentul potrivit, unitatea comenzii, surprinderea inamicului, manevra,
securitatea acţiunilor şi trupelor, simplitatea planurilor şi a ordinelor.6 Acestea
reprezintă rezultatul activităţii reprezentanţilor de frunte ai gândirii militare
româneşti actuale care au căutat cu asiduitate să perfecţioneze şi să adapteze
sistemul principiilor aplicabile strategiei şi acţiunilor militare, în general, în
raport cu evoluţia mijloacelor de luptă şi a fenomenului militar în ansamblu.
Ca enunţuri teoretice, cu toate adevărurile şi învăţămintele încorporate,
principiile strategiei nu au nici o valoare dacă nu sunt şi aplicate în practică. Este
de fapt ceea ce afirma mareşalul Foch: „A cunoaşte doar principiile fără a
cunoaşte aplicarea lor nu conduce la nimic. În război fapta are întâietate faţă de
idee, acţiunea asupra vorbirii, execuţia asupra teoriei”7.
2. Aplicarea principiilor luptei armate la nivel strategic
Evidenţiind un raport complex dintre general şi particular, obiectiv şi
subiectiv în acţiunea militară, principiile luptei armate, aplicabile la nivel
strategic, reprezintă, în calitate de creaţii conştiente ale oamenilor, puntea de
legătură între legile luptei armate şi practica războiului în ansamblu. Altfel spus,
cerinţele legilor se exprimă, la un nivel mediu de generalitate, prin intermediul
principiilor, asigurîndu-se unitatea dintre ştiinţa militară (care le sesizează şi le
formulează pe primele) şi strategie, ca modalitate de materializare în practică a
demersului subiectiv (ce le concretizează pe ultimele), până la forma nemijlocit
aplicabilă în norme şi reguli de acţiune.
Corelaţia dintre legile războiului şi principiile strategiei se manifestă în
forme multiple şi diversificate. Cerinţele unei legi pot solicita aplicarea unuia
sau a mai multor principii, după cum unul singur poate să răspundă cerinţelor
uneia sau mai multor legi. Astfel, interrelaţiile funcţionale dintre ele relevă un
sistem de conexiuni în reţea, cu implicaţii deosebite în planul practicii militare.
Aplicabile într-o realitate contradictorie - lupta armată fiind caracterizată
în limbajul teoriei jocurilor ca joc de noncooperare între părţile implicate în
conflict – principiile strategiei trebuie privite ca o expresie a unităţii şi
contradicţiei dintre două tendinţe opuse. Prima are în vedere îndeplinirea
obiectivelor propuse şi obţinerea eficienţei maxime în acţiunile proprii, iar
cealaltă cerinţa împiedicării forţelor agresoare să-şi atingă propriile scopuri,
precum şi diminuarea eficacităţii acţiunilor acestora. Deşi fiecare principiu al
strategiei are un anume domeniu de manifestare, între ele există o strînsă
interdependenţă, o condiţionare reciprocă, ceea ce impune folosirea raţională a

6

Gl.bg.(r)prof.univ.dr.Ţenu C., col.(r) prof.univ.dr.Stăncilă L., lt.col. conf.univ.dr.Popescu C., Probleme
fundamentale ale ştiinţei militare. Studii trategice -curs-, Editura U.N.Ap. „Carol I”, Bucureşti, 2010, p.67.
7
Cf. F. Foch, Op. cit., p. 35.
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ansamblului principiilor respective. Ignorarea unuia singur poate face neoperant
întregul sistem8.
Manifestarea principiilor luptei armate ca un veritabil sistem ideatic
implică abordarea modalităţilor de aplicare a fiecărui dintre ele în corelaţie
nemijlocită cu celelalte principii conexe. Fiecare principiu trebuie privit ca o
expresie a unităţii şi contradicţei dintre două tendinţe opuse. Prima are în vedere
obţinerea eficienţei maxime în acţiunile proprii, iar cealaltă necesitatea
diminuarii ei în acţiunile desfăşurate de forţele agresorului.
În ceea ce priveşte principiul libertăţii de acţiune, rămîne de mare
actualitate teza clasică a lui Xenofon, potrivit căreia „Arta războiului este arta
de a păstra libertatea de acţiune: adică să fii stăpîn pe acţiunile tale fără a fi
stînjenit de inamic”9. Aplicarea acestui principiu constă, la nivel strategic, în
alegerea formelor şi procedeelor de acţiune, pregătirea şi desfăşurarea
neîngrădită a tuturor operaţiilor pentru îndeplinirea scopurilor parţiale, ulterior a
scopului politico-strategic final al războiului10.
Totodată, libertatea de acţiune la nivel strategic nu poate fi obţinută numai
prin organizarea corectă a operaţiilor, respectind principiile strategiei, ci ea se
bazează pe calitatea concepţiei şi execuţiei la toate nivelurile şi la toate
categoriilor de forţe, prin cooperarea şi integrarea acestora în sisteme de acţiuni
judicios corelate.
O cale importantă prin care se asigură libertatea de acţiune, chiar în
condiţiile în care agresorul deţine superioritatea în forţe armate, o reprezintă
cucerirea şi menţinerea iniţiativei. Desigur, libertatea de acţiune conferită
eşaloanelor subordonate nu poate depăşi o anumită limită, după care s-ar leza
aplicarea unui alt principiu al strategiei, cel al unităţii comenzii, cunoscut în
literatura română sub denumirea de principiul unităţii acţiunilor de luptă11.
Acest principiu presupune îmbinarea cu pricepere a tuturor formelor şi
procedeelor de luptă, după o concepţie, un plan şi o conducere unice, astfel
încât acestea să formeze un ansamblu coerent, iar eforturile să fie dirijate spre
îndeplinirea scopului propus.
Într-un eventual război, unitatea acţiunilor militare de nivel strategic va
trebui asigurată în condiţiile dinamice, specifice luptei armate moderne,
caracterizată prin frecvenţa relativ ridicată a schimbărilor bruşte de situaţii în
plan operativ şi tactic, precum şi prin abundenţa unor acţiuni izolate sau
independente la aceste niveluri. În toate împrejurările în care marile unităţi sau
unităţile militare vor fi obligate să lupte într-un cadru diferit de cel prevăzut în
concepţia eşalonului superior, comandanţii şi statele majore respective vor
adopta variantele care perturbă cel mai puţin acţiunile de ansamblu. În orice
caz, atitudinea activă, lovirea permanentă a inamicului, atragerea şi blocarea
unor forţe cât mai importante ale acestuia în acţiuni de uzură favorizează
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Cf. Col. dr. Valentin Arsenie, Op. cit., pp. 12-13.
Apud Pagini din gîndirea militară românească, Editura Militară, Bucureşti, 1967, p. 108.
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Studii de strategie militară ,Editura Militară, Bucureşti, 1987, p. 106.
11
Gl.dr.Eugen Bădălan, gl. (r) dr. Valentin Arsenie, gl.bg.(r) dr. Gheorghe Văduva, Op. cit., p. 237.
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îndeplinirea misiunii de către gruparea principală de trupe şi implicit atingerea
obiectivului strategic.
Unitatea eforturilor de apărare, precum şi asigurarea libertăţii de acţiune
nu pot fi concepute fără coordonarea în timp, spaţiu şi pe misiuni a acţiunilor
marilor unităţi, unităţilor şi subunităţilor din compunerea forţelor armate şi
crearea condiţiilor necesare pentru însumarea eforturilor forţelor participante la
operaţie in vederea realizării scopurilor propuse. Caracterul tot mai distrugător
al luptei armate moderne, dinamismul său accentuat, precum şi diversitatea
forţelor angrenate în susţinerea războiului de determină un înalt grad de
complexitate al organizării şi menţinerii neîntrerupte a cooperării pe timp de
război.
Exprimând într-o corespondenţă directă legea raportului de forţe şi cea a
concordanţei dintre scopuri, forţe şi mijloace, principiul concentrării efortului în
locul decisiv şi la momentul potrivit are în strategie o importanţă esenţială.
„Toate forţele hotărâte şi disponibile pentru un scop strategic - scria Clausewitz
- trebuie utilizate pentru acesta concomitent, iar folosirea lor va fi cu atît mai
perfectă, cu cît totul va fi mai concentrat într-o singură acţiune şi într-un singur
moment”12. La rîndul său, Napoleon acorda o atenţie deosebită acestui principiu,
afirmînd că „Arta războiului constă în a avea întotdeauna mai multe forţe decît
adversarul, cu o armată mai slabă decît a sa, în punctul în care ataci sau unde
atacă el”13.
Esenţa acestui principiu constă în realizarea la locul şi în momentul
hotârîtor a unui raport de forţe superior faţă de inamic, mai precis a celui necesar
pentru obţinerea victoriei. Concentrarea eforturilor presupune realizarea
densităţii dorite a focului executat cu toate categoriile de mijloace, în special de
cele cu relevanţă în plan strategic - aviaţie, unele categorii de rachete şi artilerie
-, precum şi prin succesiunea în ritmul necesar a acţiunilor de lovire a grupării
principale a inamicului.
Concentrarea eforturilor este dependentă, din punctul de vedere al
oportunităţii, de disponibilităţile de manevră ale trupelor, precum şi de cantitatea
şi calitatea forţelor proprii. Oricît de bine ar fi concepută, aplicarea principiului
concentrării eforturilor pe direcţiile hotărîtoare, în condiţiile unui raport general
de forţe în plan strategic sub valoarea minimului necesar şi nesusţinută de
posibilitatea devansării inamicului în privinţa executării manevrei, poate duce la
rezultate contrare periclitând atingerea obiectivului operaţiei, ca urmare a
densităţii nesatisfăcătoare a forţelor pe alte direcţii şi a incapacităţii de a
reacţiona eficient şi rapid în eventualitatea unor răsturnări de situaţii. Apreciind
importanţa concentrării eforturilor, Napoleon spune: „Când vreţi să daţi bătălia,
reuniţi toate forţele, nu uitaţi nici una; câteodată, un batalion poate să decidă
soarta unei zile”.
Principiul manevrei are o poziţie specifică în raport cu o serie de alte
principii ale strategiei - concentrarea efortului în locul decisiv şi la momentul
potrivit, surprinderea inamicului şi, în special, libertatea de acţiune - în sensul că
12
13

Carl von Clausewitz, Despre război, Editura Militară, Bucureşti, 1982, p. 196.
Cf. F. Foch, Op. cit., p. 70.
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este indispensabil realizării cerinţelor acestora. Războiul modern este prin
excelenţă manevrier, aplicarea principiului manevrei fiind o condiţie primordială
de succes, indiferent de forma acţiunilor militare. Cerinţa esenţială a acestui
principiu constă în punerea permanentă a trupelor proprii în situaţia cea mai
avantajoasă faţă de inamic. Manevra, releva Clausewitz „este un joc al unor
forţe echilibrate, pentru a provoca o ocazie favorabilă unor succese şi a o folosi,
apoi, ca o superioritate asupra adversarului”14.
Într-un eventual război, concepţia şi execuţia manevrei strategice vor
trebui să pună în valoare mobilitatea entităţilor organizatorice ale sistemului
naţional de apărare, particularităţile teritoriului şi reţeaua de comunicaţii din
fiecare zonă de operaţii, să asigure corelarea judicioasă a acţiunilor diferitelor
categorii de forţe ale armatei în vederea creării condiţiilor necesare pentru
lovirea prin surprindere şi înfrîngerea agresorului. În lovirea agresorului, ca
urmare a concentrării efortului în locul decisiv şi la momentul potrivit, aşa cum
afirma Napoleon, „forţa unei armate, ca şi cantitatea de mişcare din mecanică, se
evaluează prin masa înmulţită cu viteza”15. Transpunerea în practică a acestui
adevăr reliefează o corelaţie a principiului menţionat cu economia de forţe,
manevra, surprinderea, etc.
Constând în folosirea raţională şi eficientă a forţelor şi mijloacelor
necesare pentru îndeplinirea obiectivelor strategice, principiul economiei de
forţe (de forţe şi mijloace) vizează, pe de o parte, stabilirea unor misiuni în acord
cu posibilităţile reale ale trupelor, iar pe de altă parte, obţinerea unor rezultate
maxime cu forţe şi pierderi cât mai puţine. În privinţa îndeplinirii acestui
deziderat, este relevantă ideea exprimată cu ani în urmă de către colonelul
Florea Ţenescu: ,,Să nu întrebuinţăm pentru scopuri secundare in război decât
minimum şi strictul necesar, economisind cît mai multe forţe (dacă se poate
chiar întreaga forţă armată), pentru scopul principal în război (distrugerea
forţelor inamice)”16. Se poate aprecia, în acest sens, că actualmente într-un
eventual război, economia forţelor şi mijloacelor constituie o cerinţă
primordială, deoarece compensarea dezavantajului unei posibile inferiorităţi
numerice în forţe armate faţă de agresor poate fi realizată numai prin aplicarea
cît mai strictă a acestui principiu.
Deşi căile pentru realizarea economiei de forţe şi mijloace sînt multiple,
fiind reprezentate şi de modalităţile de aplicare a celorlalte principii ale
strategiei, cîteva dintre ele sînt mai semnificative: prevederea acţiunilor viitoare
ale inamicului; stabilirea unor misiuni realiste pentru forţele armate în
concordanţă cu posibilităţile şi disponibilităţile acestora; aprecierea justă a
consecinţelor probabile ale fiecărei variante de acţiune, inclusiv din punctul de
vedere al raportului de forţe; îndeplinirea misiunilor cu eficienţă maximă;
realizarea unui raport optim între elementele luptătoare şi cele din compunerea
formaţiunilor de asigurare etc.17.
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Carl von Clausewitz, Op. cit., p. 548.
Cf. Pagini din gândirea militară universală, Editura Militară, Bucureşti, 1985, p. 266.
16
Colonel adj. FI. Ţenescu, Cunoştinţe generale asupra războiului şi studiul lui, Bucureşti, 1921, p. 40.
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Cf. Colonel dr. Valentin Arsenie, Op. cit., pp. 132-133.
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Strâns legat de celelalte principii ale strategiei, principiul surprinderii
inamicului are o importanţă din ce în ce mai mare, uneori chiar hotărîtoare în
războiul modern. Realizarea surprinderii implică adoptarea unui ansamblu de
măsuri de către conducerea politico-militară în cadrul operaţiilor de amploare
strategică sau a unei etape a războiului pentru inducerea în eroare a agresorului,
astfel încât acţiunile politice, diplomatice, militare, economice, psihologice şi de
altă natură întreprinse, amploarea lor, locul, momentele şi mijloacele prin care se
realizează, să aibă un caracter neaşteptat pentru acesta. Liddeî Hart considera că
„Din toţi factorii care asigură succesul în război, cel mai important este
surprinderea”. Evitarea surprinderii forţelor proprii de către inamic, concomitent
cu surprinderea acestuia prin aplicarea unui complex de măsuri adecvate,
conduce la realizarea contrasurprinderii, situaţie deosebit de favorabilă şi cu
rezultate importante în confruntarea cu agresorul.
În acţiunile militare, noţiunea de securitate semnifică faptul de a fi la
adăpost de orice pericol; sentimentul de siguranţă, de linişte izvorât din absenţa
oricărui pericol, existând aşadar o oarecare sinonimie între termenul de
securitate şi cel de siguranţă.18 De aceea, în unele şcoli strategice principiul
securităţii acţiunilor şi trupelor pe timpul confruntării armate, dar şi în situaţiile
şi stările asociate acestora, a fost recunoscut din totdeauna, printre autorii care iau dat o interpretare adecvată numărându-se Clausewitz, Foch, Beauffre şi
românul Fl. Ţenescu.
Teoriile moderne privind acest principiu pun în centrul semnificaţiei
conţinutului său cerinţa de a nu permite niciodată inamicului să obţină avantaje
neaşteptate, prin luarea măsurilor de protecţie a trupelor. Şi în strategia militară
românească, în cadrul eforturilor pentru realizarea compatibilităţii ideatice şi
acţionale, cât şi a interoperativităţii cu armatele participante la alianţa nordatlantică, a fost adoptat principiul în formularea actuală, lărgindu-i mult sfera de
cuprindere. Astfel, se consideră că „securitatea acţiunilor şi trupelor constă întrun ansamblu de măsuri şi acţiuni desfăşurate continuu pentru asigurarea
condiţiilor de siguranţă informaţională, acţională, morală şi materială necesare
pregătirii şi desfăşurării acţiunilor, prevenirii surprinderii şi reducerii
vulnerabilităţii forţelor proprii în raport cu misiunea, inamicul, timpul, spaţiul şi
necesităţile de luptă şi de trai ale trupelor”19.
Necesitatea ca planurile şi ordinele să fie cât mai simple şi clare a fost
sesizată de gânditorii militari încă din cele mai vechi timpuri. În antichitate, Sun
Tzî spunea că: „Un bun general trebuie să dea ordine clare, precise, fără
echivocuri sau confuziuni, în puţine cuvinte şi la momentul potrivit”.
Simplitatea planurilor şi a ordinelor în lupta armată modernă implică şi
alte aspecte care dau conţinut principiului, între care necesitatea ca planificarea
operaţiilor militare să aibă la bază criterii ştiinţifice, studii şi calcule precise,
care asigură ca toate forţele să primească misiuni în raport cu posibilităţile lor,
iar eforturile să fie îndreptate spre acelaşi scop: obţinerea succesului cu pierderi
şi consumuri minime. Planurile simple, funcţionale, cu măsuri, activităţi şi
18

Cf. Gl.bg.(r) prof.univ.dr.Ţenu C., col.(r) prof.univ.dr.Stăncilă L., lt.col. conf.univ.dr.Popescu C., Probleme
fundamentale ale ştiinţei militare .Studii trategice -curs-, Editura U.N.Ap. „Carol I”, Bucureşti, 2010, p.93.
19
Ibidem, p. 94.
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acţiuni exprimate clar, judicios fundamentate din punct de vedere al situaţiei,
misiunii şi deciziei, reduc considerabil pericolul confuziilor, uşurând
materializarea lor de către executanţi şi acţiunea unitară, după cum simplitatea
ordinelor (care nu este tot una cu superficialitatea sau simplismul acestora)
constă în redactarea şi transmiterea la eşaloanele subordonate a informaţiilor strict
necesare.
Definirea clară a obiectivului (misiunii) a fost adoptată ca principiu al
luptei armate de şcoala strategică americană, fiind menţionat şi în prezent în
rândul celor nouă principii considerate optime pentru ducerea acţiunilor militare
de către forţele terestre, dar şi la nivelul strategiei războiului. În accepţiunea
acestui principiu, noţiunea de obiectiv este sinonimă cu cea de misiune şi nu cu
cea de scop (cealaltă semnificaţie a cuvântului). Adoptat mai recent de teoria şi
practica militară românească, principiul definirii clare a obiectivului presupune
ca, în stabilirea misiunilor, să se atribuie tuturor forţelor responsabilităţi precise,
care pot fi îndeplinite cu mijloacele la dispoziţie şi cu abilitatea acţională reală a
comandamentelor şi trupelor, prin care s-ar putea îndeplini scopurile parţiale şi
scopul final al operaţiei.
Filosofia acestui principiu impune ca planificarea şi ducerea operaţiilor
militare să fie îndreptate spre un obiectiv clar definit, decisiv, şi care poate fi
atins, avându-se în vedere că fiecare acţiune întreprinsă trebuie să contribuie în
mod direct, rapid şi economic la îndeplinirea scopului strategic general şi că
acţiunile care nu contribuie la îndeplinirea obiectivului trebuie evitate.
Concluzii
Caracterul sistemic al principiilor strategiei, acţiunea lor într-o strinsă
interdependenţă, permit întregirea analizei modalităţilor de aplicare a acestora
într-un eventual război de apărare, focalizată asupra fiecăruia în parte, prin
prezentarea cîtorva concluzii generalizatoare, referitoare la acest sistem ideatic
in ansamblul său.
În primul rînd, se cuvine să subliniem că aspectul conflictual, care ţine de
esenţa luptei armate, dar care este pierdut uneori din vedere, impune tuturor
comandanţilor şi ofiţerilor din statele majore, implicaţi în exercitarea conducerii
la nivel strategic, să abordeze problema aplicării principiilor luptei armate într-o
viziune competiţională, dinamică, pornind de la premisa că orice manevră sau
acţiune proprie va fi contracarată de inamic şi numai o execuţie mai bine
concepută, pregătită şi transpusă în fapte, poate asigura succesul. Totodată, în
elaborarea concepţiei şi planurilor de operaţii vor trebui luate în calcul nu numai
situaţia actuală a inamicului, a trupelor proprii şi varianta de acţiune cea mai
probabilă, ci şi celelalte scenarii posibile în funcţie de care este necesar a fi
prevăzute măsuri adecvate de ripostă.
Specificul modalităţilor de ripostă pe care le poate întreprinde o armată
care nu dispune de arme de distrugere în masă sau de alte categorii de forţe
strategice, face ca rezultatul acţiunilor de acest nivel să depindă în întregime de
promptitudinea îndeplinirii misiunilor de luptă de către eşaloanele operative şi
tactice. Ca urmare, principiile luptei armate vor putea fi aplicate eficient în plan
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strategic numai în măsura în care vor fi materializate ireproşabil la nivelurile
operativ şi tactic.
Complexitatea şi dificultatea aplicări principiilor strategiei sunt de natură
să evidenţieze că aceasta nu trebuie să rămînă o problemă specifică războiului
sau jocurilor de război din timp de pace. Dimpotrivă, întreaga pregătire pentru
apărare - de la structurarea, înzestrarea şi instruirea forţelor şi până la pregătirea
teritoriului şi economiei - se impune a fi concepută şi înfăptuită avînd permanent
în atenţie condiţiile probabile de desfăşurare a luptei armate şi, în acest cadru,
modalităţile de aplicare a principiilor strategiei. Este deci evident că studierea
principiilor strategiei şi a problemei aplicării lor trebuie să se afle în atenţia unui
cerc mult mai larg de specialişti militari care pot contribui indirect, dar eficient,
la obţinerea succesului în luptă şi operaţie.
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ACTUALITATEA STRATEGIEI MILITARE
Eduard-Constantin EFRIMESCU
Strategia militară, ca domeniu al artei militare apare încă din antichitate. Strategia
era considerată arta înţelepciunii, fiecare comandant fiind un înţelept sau înconjurându-se de
înţelepţi. Strategia militară a fost prezentă ca ştiinţă, experienţă şi artă de punere în practică
a unei decizii politice cu privire la compunerea, pregătirea şi întrebuinţarea forţelor şi
mijloacelor necesare războiului şi luptei armate, dar şi ca modalitate de expertiză militară
pentru decidentul politic. Strategia militară acţională obliga adversarul în urma confruntării
armate, să accepte noua configuraţie geopolitică rezultată ca o consecinţă a războiului.
Strategia nucleară în antiteză cu strategia militară acţională, determină adversarul prin forţa
distructivă uriaşă, incalculabilă a potenţialului atomic să nu-şi utilizeze capacităţile militare,
capitulând necondiţionat.
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Cadru introductiv
Dezvoltarea societăţii omeneşti, de la geneză până în prezent, a fost
însoţită în permanenţă de o stare de conflictualitate continuă între grupuri
sociale, state sau grupări de state. Mult timp, aceasta a reprezentat una dintre
cele mai importante modalităţi de transformare a vieţii sociale, politice şi
economice, influenţând marile evenimente ale istoriei, indiferent de arealul
geografic în care s-a manifestat.
Confruntarea violentă între cetele sau hoardele dezorganizate s-a
transformat în acţiuni pregătite şi desfăşurate pe baza unor planuri, a unor
strategii, astfel încât fiecare epocă istorică se caracterizează prin modalităţi
specifice de rezolvare a problemelor conflictuale.
Strategia militară a fost prezentă ca ştiinţă, experienţă şi artă de punere în
practică a unei decizii politice cu privire la compunerea, pregătirea şi
întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor necesare războiului şi luptei armate, dar şi
ca modalitate de expertiză militară pentru decidentul politic.
1. Consideraţii privind evoluţia strategiei militare
Strategia militară, ca domeniu al artei militare apare încă din antichitate,
cuprinzând problemele care priveau pregătirea şi ducerea războiului, cum sunt:
organizarea, dotarea, instruirea şi întrebuinţarea în război a forţelor armate ale
statului antic, stabilirea scopurilor războiului şi a formelor acţiunilor strategice
pentru atingerea lor: folosirea diferitelor categorii de forţe (terestre şi maritime),
realizarea cooperării dintre ele; realizarea alianţelor şi cooperarea cu aliaţii în
războiul de coaliţie; pregătirea teritoriului propriu pentru apărare.
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În China antică, înainte de năvălirea hunilor, confruntarea nu era, ca în
Evul Mediu European, o simplă ciomăgeală, ci o adevărată artă a inducerii în
eroare, a culegerii de informaţii, a determinării inamicului să cedeze fără luptă
sau să acţioneze în inferioritate tactică sau strategică. Mai târziu, pe timpul
migraţiei populaţiilor din foaierul perturbator, întreaga strategie consta în
organizarea rapidă a acţiunilor militare în vederea opririi năvălitorilor.1 Invaziile
populaţiilor războinice nomade au introdus în spaţiul de confruntare rapiditatea,
viteza şi, prin urmare, o nouă strategie, cea a acţiunilor rapide.
Strategia era considerată arta înţelepciunii, fiecare comandant fiind un
înţelept sau înconjurându-se de înţelepţi. Astfel, Alexandru cel Mare (336-323)
dispunea de un adevărat stat major, format dintr-o formidabilă echipă de
generali bătrâni şi tinerii, formaţi la şcoala lui Filip al al II-lea (359 – 336 î.
Hr.), ca Parmenion, socotit mâna dreaptă a regelui, Crateros, Cleitos cel Negru,
Antigon, Antipater, Seleucos, Nearh, Lysimah, Ptolemeu, Hephaistion,
Perdiccas, Leonnatos şi mulţi alţii, nume ce se vor întâlni mereu în campania de
cucerire a Orientului şi ca regi ai statelor elenistice2.
Şi în Evul Mediu existau numeroase mijloace pentru rezolvarea situaţiilor
conflictuale, începând cu cele diplomatice şi continuând cu cele de descurajare,
de ameninţare sau prin sisteme de alianţe, relaţiile dintre marile familii şi mai
ales combinaţiile matrimoniale. Dar, mai presus de toate, era banul. Banul făcea
minuni şi în Evul Mediu. Totul se negocia şi se plătea. Adică se cumpăra şi se
vindea. Provincii, oraşe, trădări, alianţe, prinţi luaţi prizonieri etc.3 Strategia
militară rezulta din strategia generală a statului, a guvernelor, a regilor, care era
una foarte simplă: a combina forţele, mijloacele şi acţiunile pentru a obţine
rezultatul dorit.
În perioada Renaşterii bătăliile nu mai sunt simple încăierări, simple
ciomăgeli, ca în Evul Mediu, ele devenind din ce în ce mai mul acţiuni gîndite,
manevre iscusite, concepute şi studiate îndelung. La nivel strategic se disting
forme ale acţiunilor şi operaţiilor clare, care definesc apărarea strategică,
ofensiva strategică, aşteptarea strategică etc. Acestea se vor contura din ce în ce
mai pregnant, în secolul luminilor, iar seculul al XIX-lea, îndeosebi prin arta lui
Napoleon, le va aduce consacrarea. În viziunea lui Napoleon cei doi pivoţi ai
strategiei sale militare au fost: „folosirea în proporţii de masă a mijloacelor
ofensive - forţă vie, cai şi guri de foc şi mobilitatea acestor mijloace ofensive”4.
Secolul al XX-lea, cu cele două conflagraţii mondiale şi numeroase alte
conflicte de amploare mai mică sau mai mare, desfăşurate pe aproape toate
continentele, precum şi dezvoltarea tehnicii militare, îndeosebi a mijloacelor de
luptă, perfecţionarea armelor şi specialităţilor au determinat folosirea unor noi
forme şi procedee de luptă, metode de pregătire şi conducere a acţiunilor forţelor
pe câmpul de luptă modern.
1

Cf. Gl.dr. Mihail Popescu, gl.lt.(r) dr. Valentin Arsenie, gl.bg.(r) dr. Gheorghe Văduva, Arta militară de-a
lungul mileniilor, vol. 1, Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2004, p. 93.
2
Cf. D. TUDOR, Mari căpitani ai lumii antice, vol. I, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1969, p. 26.
3
Cf. Gl.dr. Mihail Popescu, gl.lt.(r) dr. Valentin Arsenie, gl.bg.(r) dr. Gheorghe Văduva, Op. cit., pp. 158-159.
4
D. Rosenzweig, Napoleon, Bucureşti, 1969, p. 149.
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Bombardamentele atomice de la Hiroshima şi Nagasaki (6 respectiv 9
august 1945) au adus în atenţia lumii întregi noutatea că armele nucleare
multiplică distrugerea catastrofică într-o perioadă de timp foarte scurtă, schimbă
dramatic politica războiului, motivaţiile oamenilor cu putere de decizie şi
capacitatea de a reflecta în timp ce războiul se desfăşoară. Folosirea bombei
atomice a fost, pe de o parte, o reacţie faţă de ce s-a întâmplat la Pearl Haror şi,
pe de altă parte, „o ultimă lovitură cu valoare strategică (şi politică) pe termen
lung”5. Pe lângă distrugerile materiale şi pierderile mari de vieţi omeneşti, întrun timp foarte scurt, momentul Hiroshima şi Nagasaki a declanşat cursa pentru
arma atomică şi a marcat intrarea omenirii într-o nouă eră a războiului: era
nucleară. Întrebuinţarea armei nucleare a dovedit în mod practic distrugerea
unor obiective importante, scoaterea imediată din luptă a forţelor şi mijloacelor
adversarului precum şi exercitarea asupra acestuia a unor efecte psihologice
cumplite.
În teoria şi practica artei militare internaţionale actuale sunt folosite două
concepte cu caracteristici foarte clar definite: conflictul militar clasic şi
conflictul militar nonclasic. Prima sintagmă se referă la faptul că, indiferent de
nivelul violenţei, intensităţii şi efectelor luptei armate, părţile implicate în
conflictul armat se limitează la întrebuinţarea armamentului şi tehnicii de luptă
convenţionale, chiar dacă, astăzi, precizia şi mai ales forţa distructivă a acestora
le egalează pe cele specifice tehnologiilor nucleare de putere mică sau mijlocie.
Apariţia şi proliferarea, dincolo de orice logică, a armelor de distrugere în
masă (ADM), în special a celei mai periculoase dintre acestea, arma nucleară, au
condus la fragmentarea teoriei şi practicii strategiei militare, cu efecte la nivel
mondial - avem în vedere cursa înarmărilor care, pentru prima dată în istoria
omenirii, are conotaţii globale - în componenta acţionată şi cea de descurajare.
Strategia militară acţională sau operaţională îşi menţine caracteristicile
consacrate de către întreaga istorie a războaielor, în sensul că scopul său este
acela ca, prin utilizarea forţei clasice, convenţionale, acceptată de normele
dreptului internaţional al războiului, adversarul este constrâns să cedeze, dar
numai după folosirea forţelor sale armate, şi, ulterior, să accepte condiţiile
postconflictuale.
Strategia nucleară în antiteză cu strategia militară acţională, determină
adversarul prin forţa distructivă uriaşă, incalculabilă a potenţialului atomic să
nu-şi utilizeze capacităţile militare, capitulând necondiţionat.
2. Strategia acţiunilor militare cu mijloace convenţionale
Strategia militară acţională se suprapune, aşadar, peste întreaga istorie a
războaielor, în esenţă, ea nu şi-a modificat substanţial principala conotaţie aceea de a obliga adversarul în urma confruntării armate, să accepte noua
configuraţie geopolitică rezultată ca o consecinţă a războiului.
5

Gl. dr Eugen Bădălan, Gl.(r) dr. Valentin Arsenie, Gl.bg.(r) dr. Gheorghe Văduva, Strategie militară
contemporană, Editura CTEA, Bucureşti, 2006, p. 109.
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În conţinutul strategiei militare care prevede întrebuinţarea mijloacelor
convenţionale funcţionează dialectica atac - apărare, ofensivă - defensivă6,
acţiune - contraacţiune, manevră - contramanevră. Logica acestui sistem s-a
impus şi a fost acceptată de către omenire de-a lungul întregii sale existenţe. În
esenţă, orice război s-a încheiat printr-o pace impusă de către statul învingător,
ale cărei condiţii nu au fost acceptate decât temporar de către statul învins. Din
acest motiv, în contextul oricăror tratative de pace desfăşurate şi încheiate la un
moment dat, s-au cristalizat germenii războiului ulterior.
Strategia acţiunilor militare cu mijloace convenţionale s-a dezvoltat sub
presiunea continuă exercitată de către tehnologie, care a extins permanent aria
de dispunere a dispozitivelor, precum şi capacitatea acţională spaţialo-temporală
a acestora. Dacă până la războaiele napoleoniene dispozitivele strategice erau
dispuse astfel încât comandanţii supremi aveau posibilitatea că coordoneze
elementele componente ale acestora pe baza observării directe a efectelor
deciziilor luate, noile structuri militare impuse de împăratul francez au avut
implicaţii majore asupra posibilităţilor manevriere ale trupelor. Contextul militar
specific începutului secolului al XlX-lea, mult mai complex, a determinat
constituirea statelor majore, cu compartimente specializate, capabile să
coordoneze operaţii de o amploare net superioară celor desfăşurate anterior.
Cel de-al doilea război mondial a reprezentat momentul de vârf al
promovării unor concepte absolut novatoare în sfera de influenţă a strategiei
militare convenţionale. Pe timpul acestei conflagraţii, aria spaţialo-temporală a
operaţiilor strategice şi configuraţia dispozitivelor operaţionale corespunzătoare
acestora au atins apogeul. în această etapă istorică au fost proiectate şi
desfăşurate războiul-fulger, operaţia integratoare terestro-aero-navală, mari
operaţii de desant aerian, operaţii aeriene şi navale cu obiective distincte,
remarcabile prin amploare şi implicaţii, operaţii defensive care au condus la
răsturnarea spectaculoasă a rapoartelor de forţe, a fost promovat războiul de
partizani, s-a configurat rezistenţa armată în adâncimea dispozitivelor forţelor de
ocupaţie şi au fost întrebuinţate primele structuri de forţe speciale.
Practic, elementele de maximă noutate în conţinutul strategiei militare
convenţionale, promovate pe timpul celui de-al doilea război mondial, au fost
doar îmbunătăţite de către arta militară postbelică. Aşadar, din punct de vedere
teoretic, dar şi acţionai, conflictele militare ulterioare celei de-a doua
conflagraţii mondiale nu s-au evidenţiat printr-o concepţie şi execuţie care să se
diferenţieze fundamental faţă de această etapă de referinţă în arta militară.
Desigur, conceptele doctrinar-strategice bătălia aeroterestră şi lovitura în
adâncime impresionează, mai ales la nivelul acţiunii militare. În special primul
concept este deosebit, deoarece prevede izolarea prealabilă a raionului de
confruntare decisivă, angajarea simultană a luptei, în toate mediile şi pe întreaga
adâncime strategică, urmărindu-se dezarticularea instantanee a dispozitivului
6

Tendinţa naturală, atât a strategilor, cât şi a strategiştilor, îi conduce natural spre ofensivă, ale cărei avantaje
psihologice sunt evidente: ascendentul moral şi iniţiativa aparţin atacatorului. Există totuşi situaţii în care defensiva
este inevitabilă din cauza disproporţiei mijloacelor. Cf. Coutau - Begarie, Herve, Breviar de strategie, Craiova, Editura
Sitech, 2002, p. 47.
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inamicului şi determinarea comandamentului suprem advers să accepte
înfrângerea, ca pe un fapt împlinit, chiar din primele zile ale confruntării armate.
Se impun însă două precizări faţă de acest concept adoptat şi parţial pus în
practică de către forţele armate americane în conflictele militare din zona
Golfului. Prima se referă la faptul că din punct de vedere conceptual, bătălia
aeroterestră are o istorie de peste opt decenii. Ea a fost promovată, pentru prima
dată, de către Vladimir Triandafillov7, încă din anul 1926, care a formulat teoria
operaţiilor în adâncimea dispozitivului advers. Preluată şi dezvoltată de către
comandamentele germane, prin războiul-fulger8, aceasta a ajuns la performanţele
contemporane la care am făcut referire anterior. Cea de-a doua precizare se
referă la faptul că există încă o mare discrepanţă între teoria bătăliei aeroterestre
şi posibilităţile actuale reale de materializare a acesteia în practică.
3. Conţinutul strategiilor militare care prevăd întrebuinţarea armelor
de distrugere în masă
Prin arme de distrugere în masă specialiştii militari înţeleg acele
tehnologii, materiale, substanţe sau mijloace care pot produce pierderi umane şi
distrugeri de mari proporţii, cu efecte îndelungate asupra vieţii şi mediului, în
foarte scurt timp de la aplicarea loviturilor. Arma nucleară, chimică, biologică şi
radiologică, într-o mare diversitate de variante, sunt mijloacele de nimicire în
masă consacrate. Există însă specialişti militari ce includ în această categorie şi
mijloacele incendiare care, întrebuinţate masiv în mari aglomerări urbane, prin
propagare succesivă, pot produce pierderi umane şi materiale cu efecte similare.
Când au fost întrebuinţate la Hiroshima şi Nagasaki, cele două lovituri
nucleare au avut drept scop urgentarea încheierii războiului, printr-un adevărat
şoc psihologic, fără să se cunoască şi efectele dezastruoase ulterioare asupra
vieţii şi mediului înconjurător. Aşadar, ele au fost concepute ca o dezvoltare a
forţei de distrugere specifică războiului convenţional. De-abia după studierea
efectelor ulterioare, oamenii de ştiinţă şi experţii militari au realizat că arma
nucleară este fundamental diferită faţă de orice mijloc de luptă anterior şi că,
pentru întrebuinţarea ulterioară, ea necesită o doctrină special destinată.
Datorită sistemelor politice antagonice care-şi propuneau dominaţia
asupra lumii şi investiţiilor masive în domeniu, în foarte scurt timp de la
momentul primei sale întrebuinţări, arma nucleară a fost net îmbunătăţită şi
diversificată intrând în înzestrarea tuturor categoriilor de forţe armate ale marilor
puteri militare. Foarte rapid, cu toate presiunile politico-economice reciproce, s7

Cf. Suvorov Victor, Spărgătorul de gheaţă, Editura Polirom, Iaşi, 1995, p.57.
În timpul războiului, orice oraş german putea fi distrus până în temelii de bombardiere. însă oraşul capitula numai atunci când pe
străzile sale intrau în trombă tancurile inamicului. Nu numai oraşele germane au fost ocupate de tancuri, ci oraşele din toate ţările pe
unde a trecut războiul: Varşovia şi Roma, Viena şi Praga, Budapesta şi Belgrad, Atena şi Riga, Tallin, Vilnius, Bruxelles.
Pretutindeni, noii stăpâni au venit pe tancuri. Parisul şi Kievul, Minskul şi Smolenskul au căzut fiindcă au fost ocolite de tancuri. în
mult pătimitul oraş Helsinki, distrus de aviaţie, tancurile n-au apărut pe străzi, iar oraşul a rezistat. Nici în Londra, distrusă de aviaţie,
nici la Moscova, tancurile inamicului n-au părut pe străzi, de aceea aceste oraşe n-au fost pierdute. Piterul a fost şi el distrus de
aviaţie. Mai mult, oraşul a fost bombardat luni în şir de rtileria grea, foametea a pus stăpânire pe el, dar tancurile n-au reuşit să
pătrundă pe străzi şi oraşul n-a fost cucerit. Cf. Suvorov, Victor, Ultima republică, Editura Polirom, Iaşi, 1997, pp. 210-211.
8
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a format un „club” al statelor posesoare, format din trei state membre NATO
(SUA, Anglia, Franţa), un stat membru al Tratatului de la Varşovia (URSS) şi
China. Escaladarea cursei înarmării nucleare a determinat acumularea unui arsenal
uriaş, capabil să distrugă întreaga omenire de sute sau chiar mii de ori. Sesizând
acest aspect grav, conducerile politice ale celor două superputeri în domeniu - SUA
şi URSS - au încheiat diverse tratative, iniţial de interzicere parţială a testelor
nucleare şi, ulterior, de neproliferare. Această politică a avut succes şi, chiar dacă în
rândul statelor posesoare au mai intrat 3-4 state, numărul acestora a rămas strict
limitat. Detalii referitoare la estimările privind arsenalul nuclear al principalelor
puteri globale şi regionale sunt prezentate în tabelul nr.1.
Tabelul nr.1. Estimări privind arsenalul nuclear al principalelor puteri globale şi regionale9
ARME
TOTAL
ARME NUCLEARE
STATUL
NUCLEARE
ARME
NONSTRATEGICE
STRATEGICE
NUCLEARE
SUA

5.236

500

5.736

Rusia

3.300-3.400

3.000-8.000

7.200

China

130-200

120

250-320

Franţa

350

0

350

Marea Britanie

180 -200

5

180-200

Israel

100-200

?

100-200

India

50

?

50

Pakistan

40-70

?

40-70

Politica descurajării nucleare a avut succes până spre sfârşitul secolului
recent încheiat, în special prin promovarea obsesivă a ideii distrugerii reciproce
garantate, indiferent dacă s-ar fi produs un atac nuclear sau o ripostă la un astfel
de atac. Treptat, omenirea a sesizat că, indiferent din partea cui ar fi lansată o
agresiune de acest tip, efectele sale catastrofale vor fi grav resimţite, inclusiv de
către statul atacator. De aceea, au fost lansate, fără a fi deloc convingătoare,
doctrine referitoare la războiul nuclear limitat, războiul nuclear de mică
amploare sau războiul nuclear controlat.
Chiar dacă şi în prezent în conţinutul tuturor doctrinelor politico-militare
ale statelor posesoare este inserată ideea referitoare la faptul că oricare dintre
ele, în situaţia când interesele lor naţionale vor fi grav afectate, acestea îşi
rezervă dreptul de a întrebuinţa armele de nimicire în masă, inclusiv arma
nucleară, în realitate există un pericol mult mai grav: insecuritatea depozitării şi
protecţiei acestui arsenal uriaş, aflat, într-o proporţie alarmantă, în avansată stare
de uzură morală şi, fapt extrem de periculos, de uzură fizică.
Numeroasele accidente, în special cele în care au fost implicate avioane de
luptă şi submarine înzestrate cu arme nucleare, chiar dacă statele posesoare au
9

Cf. BUŞE Dorel, Centre şi raporturi de putere în relaţiile internaţionale în epoca post război rece, Editura
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2012.
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asigurat că acestea nu au creat ameninţări care să afecteze mediul natural,
precum şi posibilitatea transferului necontrolat de arsenal nuclear, inclusiv spre
posesia unor organizaţii neguvernamentale care ameninţă pacea şi securitatea
internaţională, continuă să menţină omenirea într-o puternică stare de tensiune.
Este necesar să subliniem că, simultan cu îmbunătăţirea tehnologiilor şi
arsenalelor de distrugere în masă, cursa înarmării convenţionale nu a încetat,
dimpotrivă ea a atins cote alarmant de grave. În prezent, forţa distructivă şi
precizia armamentului clasic este atât de mare, încât se poate vorbi şi despre
„descurajarea convenţională”. Cele mai recente confruntări militare sunt
edificatoare în acest sens. În special cele două conflicte din zona Golfului au
demonstrat lumii ce salturi tehnologice şi acumulări de forţă s-au realizat şi în
domeniul componentei clasice a războiului. În faţa arsenalelor uriaşe de
armament nuclear şi clasic, SUA au promovat şi aplicat parţial în practică un
program special de protecţie denumit Iniţiativa de apărare strategică (Reagan
1983)10. Vulnerabilitatea sistemului, posibilităţile tehnice inadecvate proiectului
şi costurile foarte mari au determinat întreruperea temporară a acestuia. După
transformările politice majore de la sfârşitul secolului trecut, cu toate că lumea
se aştepta la o evoluţie evident pozitivă a relaţiilor internaţionale, noi pericole,
determinate în special de destructurarea unor state, au determinat reluarea
programului de apărare antirachetă. Dar atacul de la 11.09.2001 a reliefat că
acest plan entuziast nu este încă în măsură să asigure o protecţie eficientă, în
special împotriva unor lovituri nonclasice.
Evenimentele politico-militare desfăşurate după cel de-al doilea război
mondial, care s-a încheiat practic în urma întrebuinţării armei nucleare asupra
celor două oraşe japoneze, au demonstrat că omenirea nu a intrat într-o eră a
destinderii şi relaţiilor principiale bazate pe încredere şi respect reciproc11.
Dimpotrivă, cele aproximativ 200 de conflicte militare ulterioare, desfăşurate pe
aproape toate continentele şi ale căror pierderi de vieţi omeneşti tind să le
egaleze pe cele provocate de marea conflagraţie mondială de la jumătatea
secolului trecut, demonstrează că spectrul războiului nu a fost eliminat, cu toate
eforturile generoase depuse în acest sens.
Concluzii
Niciun stat din lume nu-şi poate permite să întreţină forţe armate doar
pentru a face faţă unui război, deşi o astfel de raţiune nu va dispărea niciodată
din filozofia şi fizionomia instituţiei militare. O armată trebuie să răspundă
10

Statele Unite s-au acroşat de această idee, în ciuda obstacolelor tehnice şi politice, din raţiuni fundamental culturale:
obsesia de a reface insularitatea strategică pierdută după Sputnik. Cf. Coutau-Begarie Herve, Op.cit., p. 56.
11
Este suficient de constatat înverşunarea cu care luptă Statele Unite contra proliferării şi neliniştea pe care o
suscită încercările nucleare indiene şi pakistaneze pentru a evalua inutilitatea acestui discurs. Eliminarea totală a
armelor nucleare nu este cu siguranţă la ordinea zilei, iar pe cei care o posedă nu îi încearcă nicio tentaţie să
renunţe la ele. Chiar Marea Britanie, în pofida relaţiilor ei speciale cu Statele Unite, a întreprins reînnoirea, cu
mari costuri, a forţei de descurajare şi oprirea experienţelor a antrenat imediat dezvoltarea tehnicilor de simulare.
Câte eforturi pentru o armă devalorizată. Cf. Coutau-Begarie Herve, Tratat de strategie, vol. I, Editura
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I", Bucureşti, 2006, p. 397.
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prompt unui comandament strategic naţional sau internaţional, de alianţă sau de
coaliţie, în limitele responsabilităţilor fixate prin Constituţie şi legi organice.
Astăzi, ţara nu se apără numai la frontiere, deşi frontierele unei ţări vor trebui
totdeauna securizate şi apărate chiar şi atunci când ele vor fi doar simbolice.
Atâta vreme cât o ţară are parlament, guvern, suveranitate asupra propriului
teritoriu şi responsabilitate faţă de trecutul, prezentul şi viitorul ei, indiferent
care sunt şi care vor fi condiţiile internaţionale, va exista şi cerinţa expresă,
vitală, de păstrare a identităţii naţionale, de securizare şi apărare a frontierelor
proprii şi a celor ale aliaţilor şi partenerilor.
Astăzi, statele lumii şi cetăţenii acestora se confruntă cu o paletă largă de
pericole, riscuri şi ameninţări de securitate. Printre acestea, frecvent sunt
amintite terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă, criminalitatea
organizată, catastrofele naturale, conflictele şi crizele internaţionale.
Despre pericole, riscuri şi ameninţări de securitate vorbesc o serie de
documente programatice adoptate de guvernele statelor lumii şi de diferite
organizaţii politico-militare. Mai întâi, este vorba fie de „strategii naţionale de
securitate” (de exemplu, Strategia naţională apărare a României) sau de „Carta
albă asupra apărării şi securităţii” (de exemplu, Le Livre blanc sur la défense et
la sécurité nationale, în Franţa). Apoi, este vorba de strategii de securitate
adoptate de diferite organizaţii. Astfel, Uniunea Europeană a adoptat în 2003
„La stratégie européenne de sécurité” sau Alianţa Nord-Atlantică cu al său
„Concept stratégique pour la défense et la sécurité des membres de
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord” adoptat la Summit-ul NATO din
19-20 noiembrie 2010 de la Lisabona.
Pe lângă aceste documente, statele lumii şi nu numai elaborează şi
adoptă diverse strategii specifice unor domenii de activitate, cum ar fi, de
exemplu, armata. Astfel, armatele statelor au adoptat diferite strategii. În acest
sens, pentru ţara noastră, se pot menţiona: Strategia militară a României;
Strategia de transformare a Armatei României. Aceste documente vorbesc de
pericole, riscuri şi ameninţări de securitate şi apărare cărora România trebuie să
le facă faţă, atât pe teritoriul naţional, cât şi în afara acestuia, ca urmare a
dublului său statut de stat membru al NATO şi al Uniunii Europene.
Strategia militară rămâne, în esenţa ei, ştiinţa, priceperea, abilitatea,
experienţa, arta şi metoda de a pune în aplicare, prin mijloace militare, o decizie
de mare anvergură (în speţă, o decizie politică majoră), în condiţiile unui mediu
internaţional şi regional complex condiţionat, dificil, conflictual, cu numeroase
restricţii, provocări, sfidări, pericole, ameninţări şi vulnerabilităţi, care cere o
filozofie de identificare, calculare şi asumare a riscului implicit, inclusiv a
riscului extrem, de elaborare, pe această bază, a unui cadru naţional (de alianţă
sau de coaliţie) al unui comportament adecvat şi, în acelaşi timp, de asigurare a
unei expertize corespunzătoare sistemelor şi proceselor de generare a deciziei
politice12.
12

Cf. Dr. Gheorghe VĂDUVA, Consonanţe şi rezonanţe strategice în condiţii de normalitate, de criză şi de risc
militar extrem, http://Iss.Ucdc.Ro/Studii- Pdf/Consonante%20strategice.Pdf, p. 2.
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Potrivit celor afirmate mai sus, apreciem că strategia militară îşî menţine
caracterul de actualitate, exprimat prin ansamblul rolurilor importante ce îi revin
în societatea în care armata naţională fiinţează şi îşi asumă responsabilităţile
prevăzute în Constituţia ţării, în alte legi referitoare la apărarea naţională şi
colectivă, precum şi în tratatele la care statul respectiv este parte.
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DEMOCRAŢIE ŞI RĂZBOI: VALOAREA PREDICTIVĂ A TEORIEI
PĂCII DEMOCRATICE
Teodora FUIOR*
Teoria păcii democratice este una din cele mai influente idei din relaţiile
internaţionale. În opoziţie cu teoria realistă, în care ordinea politică internă a statelor este
irelevantă pentru securitatea internaţională, teoria păcii democratice asociază stabilitatea şi
securitatea internaţională cu prezenţa normelor şi instituţiilor liberal-democratice. Teoria
susţine că democraţiile nu intră în război împotriva altor democraţii. Ea inspiră o politică
externă care susţine şi încurajează democratizarea în lume, justificând majoritatea
intervenţiilor militare de după încheierea războiului rece şi promovând aranjamente
instituţionale care au ca obiectiv pacea regională sau globală. Acest articol analizează
explicaţiile principale ale teoriei păcii democratice (instituţională, normativă şi relaţională)
precum şi criticile aduse acestora. În ciuda influenţei sale asupra strategiei de abordare a
noului context de securitate, teoria păcii democratice are o slabă valoare predictivă asupra
comportamentului statelor, relaţia cauzală între atributele liberal-democratice ale unui regim
politic şi comportamentul său extern rămânând neclară.
Cuvinte-cheie: pace democratică, democraţie liberală, democratizare, liberalism
politic.

Introducere: originile teoriei păcii democratice
Teoria păcii democratice susţine că democraţiile nu intră în război
împotriva altor democraţii; de aceea, o lume în care cât mai multe state au un
sistem politic democratic este o lume mai pacifică. Teoria păcii democratice este
una din cele mai cunoscute şi influente idei din relaţiile internaţionale, inspirând
de decenii o politică externă care încurajează şi susţine democratizarea în lume,
politică purtată atât de marile puteri occidentale cât şi de organizaţiile
internaţionale. În opoziţie cu teoria realistă, în care ordinea politică internă a
statelor este considerată irelevantă pentru securitatea internaţională, teoria păcii
democratice asociază stabilitatea şi securitatea internaţională nu atât cu
acordurile geostrategice, cât mai ales cu prezenţa normelor şi instituţiilor liberaldemocratice1. Teoria păcii democratice este parte a curentului liberal din relaţiile
internaţionale, care susţine că preferinţele şi acţiunile de politică externă ale
statelor sunt un rezultat al presiunilor sociale interne şi transnaţionale2.
Originea teoriei păcii democratice se află în filozofia lui Immanuel Kant.
În eseul său filosofic „Pacea Perpetuă“ (”Zum Ewigen Friedent”), publicat în
1795 în termenii unui tratat, Kant imaginează ca unică cale către o pace
durabilă, o federaţie universală de republici libere, ai căror cetăţeni se bucură de
*
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Alexandra Gheciu, Relaţiile internaţionale între istorie, teorie şi politici publice. Lecţia americană, în Politica
de Securitate Naţională, Concepte, instituţii, procese, Polirom, 2007, p. 67
2
Andrew Moravcsik, The New Liberalism, în The Oxford Handbook of Political Science, editată de Robert E.
GOODIN, Oxford University Press, 2011, p. 710
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drepturi fundamentale3. Kant consideră că starea de pace nu este starea naturală
a societăţii umane4. Chiar dacă nu există acte deschise de ostilitate, există în
schimb ameninţarea constantă a unei izbucniri violente. De aceea, starea de pace
trebuie creată, construită printr-un efort conştient, ca o datorie morala. Pacea
perpetuă este înţeleasă ca un ideal. Însă nu ca o speculaţie utopică, ci ca un
imperativ moral care trebuie şi poate fi realizabil.
Kant defineşte trei condiţii indispensabile pentru pacea perpetuă. Numai
pe măsură ce statele se vor apropia din ce în ce mai mult de îndeplinirea acestor
trei exigenţe ne vom afla pe drumul către pacea perpetuă.
Kant descrie, în termenii unui tratat, premizele păcii eterne:
1.„designul constituţional al fiecărui stat trebuie să fie republica”5. Kant
defineşte republicanismul ca principiul politic al separaţiei puterii executive de
puterea legislativă6 şi consideră republica drept unica constituţie care îşi are
originea în contractul social, condusă de un guvern reprezentativ, şi fondată în
acord cu principiile libertăţii, egalităţii, respectului tuturor faţă de lege şi în
respectul proprietăţii private. Într-un regim republican consimţământul
subiecţilor este necesar pentru a determina declanşarea unui război, ori având în
vedere costurile umane şi financiare care ar trebui direct suportate de aceştia,
consimţământul lor devine improbabil. O lume constituită din republici ar trebui
să fie mai pacifică decât o lume constituită din monarhii, ai căror suverani se pot
implica în războaie fără un mare risc asupra propriei persoane.
2.„legea care guvernează naţiunile trebuie să fie bazată pe o federaţie a
statelor libere”; Kant argumentează că încercarea de a construi pacea într-o lume
a statelor independente este sortită eşecului, pentru că independenţa implică
definirea şi urmărirea unor interese naţionale egoiste care duc inevitabil la
conflict; numai crearea unei federaţii de state republicane libere va face posibilă
eliminarea conflictelor de interese ce duc la război;
3.„drepturile indivizilor, ca cetăţeni universali, vor fi limitate la un drept
de ospitalitate universală”; orice cetăţean are dreptul de a vizita un teritoriu
străin şi are dreptul de a fi tratat fără ostilitate; Kant prefigurează astfel un drept
la cetăţenie universală.
Teza lui Kant a inspirat numeroase eforturi de a înţelege relaţia dintre
democraţie şi război7, a explica diferenţele de comportament dintre un sistem
democratic şi unul nedemocratic, şi a identifica condiţiile şi modalităţile prin
care democraţiile folosesc forţa.
2. Teoria păcii democratice în cercetarea ştiinţifică
Literatura despre pacea democratică a proliferat începând cu anii 60,
metodele de cercetare fiind diverse şi acoperind practic întreaga metodologie de
3

Immanuel Kant, Perpetul Peace, pp. 106-136, accesat on line la data 2.01.2012 http://www.
archive.org/stream/perpetualpeacea00kantgoog#p. e/n124/mode/2up
4
Ibidem p. 118
5
Ibidem p. 121
6
Ibidem p. 125
7
Wolfgang Merkel, Democracy through War?, Democratization, Vol. 15, Nr. 3, Iunie 2008, p.488
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cercetare din domeniul ştiinţelor politice8. Până la sfârşitul anilor 80, studiul
păcii democratice a fost dominat de metodele statistice, prin care s-a căutat
identificarea corelaţiilor dintre tipul de regim politic intern şi apetenţa pentru
război în politica externă a statelor. Studiile empirice din această primă generaţie
au ajuns la un relativ consens asupra faptului că democraţiile nu se angajează în
conflict reciproc, dar intră în război cu alte state nedemocratice cu aceeaşi
frecvenţă ca alte regimuri politice. Treptat, cercetările şi-au deplasat atenţia de la
întrebarea dacă intră democraţiile în război, către întrebarea de ce, şi odată cu
aceasta o a doua generaţie a cercetărilor despre pacea democratică, bazată pe
metode statistice sofisticate, studii de caz, şi modele formale, a testat corelaţiile
dintre diferite caracteristici ale sistemelor democratice şi politica lor externă,
explicând mecanismele cauzale prin care instituţiile democratice influenţează
politica externă precum şi percepţiile pe care alte state le au despre
comportamentul probabil al liderilor politici dintr-o democraţie.
Primii politologi care au căutat un răspuns la întrebarea dacă democraţiile
poartă mai puţine războaie decât autocraţiile au fost Dean V. Babst (1972) şi
Rudolf Joseph Rummel (1979). Utilizând o definiţie simplă şi operaţională a
democraţiei, Babst a concluzionat că în perioada 1789 – 1941, nici un război nu
a fost purtat între naţiuni independente conduse de guverne care au rezultat în
urma unor alegeri9.
În anii 70, beneficiind de dezvoltarea metodelor statistice, Rudolph
Rummel a investigat de-a lungul a şase ani cauzele şi condiţiile conflictului,
identificând 33 de teze care explică conflictul. Una dintre aceste teze este că
”sistemele libertariene exclud violenţa reciprocă”10. Democraţia reprezintă, în
viziunea lui Rummel, o metodă de soluţionare non-violentă a conflictelor de
interese, şi forma de guvernare asociată cu cel mai redus grad de violenţă
externă şi război, dar şi de violenţă internă11. Rummel a corelat pacea globală cu
răspândirea democraţiilor, concluzionând că democraţiile sunt puţin înclinate
către război, atât între ele cât şi în relaţie cu state nedemocratice. Pacea
democratică în această versiune este denumită ”monadică”. Această teză este
însă disputată de alţi politologi care pledează pentru o versiune ”diadică” sau
relaţională a păcii democratice12, care susţine existenţa unui spaţiu al păcii
separat, împărtăşit doar între democraţiile liberale consolidate. În schimb, în
relaţie cu statele nedemocratice, democraţiile consolidate sunt la fel de
8

Pentru o analiză detaliată a metodelor de cercetare din studiul păcii democratice vezi Alexander L. George şi
Andrew Bennet, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, MIT Press, Cambridge,
Massachusetts, 2005, pp. 37-64
9
Dean V. Babst, Elective Governments: A Force for Peace, Wisconsin Sociologist Vol. 3, Nr. 1, 1964, pp 9-14
10 RJ Rummel, Understanding Conflict and War , vol. 4, 1979, p. 279
11
Rummel este cunoscut şi pentru că a lansat termenul de ”democid”, definit ca uciderea, cu intenţie, a unei
persoane sau a unei populaţii de către propriul guvern. El a estimat că în secolul XX au fost victimă a
democidului 262 de milioane de oameni, de şase ori mai mult decât cei ucişi în războaie. Rummel a argumentat
faptul că există o legătură directă între puterea politică şi democid: cu cât mai concentrată este puterea politică,
cu atât mai mare este predispoziţia ei către democid. Din contra, când puterea politică este difuză, balansată şi
supusă controlului inter-instituţional, violenţa politică devine o raritate.
12
Daniel Biro, Teza pacifismului democratic, în Manual de Relaţii Internaţionale, coordonat de Andrei Miroiu şi
Radu-Sebastian Ungureanu, Polirom 2006, pp. 260-261
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predispuse către conflict ca şi dictaturile. Atacul Egiptului din 1956 de către
Marea Britanie, Franţa şi Israel, sau invazia Irakului de către Statele Unite în
2003, sunt considerate argumente elocvente în sprijinul acestei ipoteze.
Michael W. Doyle este cel care a dezvoltat teoria modernă a păcii
democratice, în varianta sa diadică. Doyle a recurs la analiza sistematică a
datelor existente despre conflictele interstatale13, clasificând în funcţie de
regimul politic toate statele implicate în războaie. Acest demers i-a permis să
reconfirme concluziile lui Babst şi Rummel, şi să aducă în actualitate teoria lui
Kant, atrăgând atenţia întregii lumi asupra ideii că pacea liberală există, şi că
expansiunea democraţiei liberale este calea pentru a diminua ameninţarea
războiului. Doyle argumentează că pacea democratică se datorează în esenţă
încrederii: democraţiile se bucură de încredere reciprocă, pe când dictatorii nu se
bucură de încrederea liderilor democratici. De aceea războiul nu este declanşat
între democraţii, dar este adesea întâlnit între democraţii şi dictaturi14.
Cercetările din ultimele două decenii folosesc definiţii din ce în ce mai
elaborate ale democraţiei, şi încearcă să identifice efectele unui număr mare de
variabile asupra comportamentului de politică externă a statelor: separarea
puterilor în stat, statul de drept, economia liberă de piaţă, bogăţia, ratele de
creştere economică, apartenenţa la alianţe militare, capabilităţile militare,
proximitatea geografică sau existenţa unui hegemon regional15. S-au conturat
astfel trei explicaţii cauzale ale teoriei păcii democratice: (1) instituţională, (2)
normativă şi (3) relaţională16.
1.1. Explicaţia instituţională
Instituţiile democratice constrâng liderii politici şi le impun limitări care îi
descurajează să aleagă războiul ca alternativă politică.
O primă constrângere este cadrul constituţional şi legal pe care puterea
executivă trebuie să îl respecte; procesul decizional necesită timp şi respectarea
unor proceduri legale, incluzând dezbateri parlamentare şi publice libere care
permit nemulţumirilor şi divergenţelor să fie exprimate şi dezamorsate, totodată
diminuând posibilitatea liderilor de a declanşa un atac surpriză asupra altui
stat17.
O a doua mare constrângere este instituţia democratică a alegerilor, ca
sursă a preferinţelor sociale relevante pentru comportamentul extern al statului.
13

Din proiectul Correlates of War al Universităţii Michigan, iniţiat în 1963 de profesorul J. David Singer.
Scopul proiectului este acela de a acumula sistematic cunoştinţe ştiinţifice despre război. Istoricul Melvin Small,
se asociază proiectului şi contribuie la arhivarea unor date precise incidenţa şi amploarea războaielor intra şi
inter statale din perioada post-napoleoneană. Pentru a asigura integritatea ştiinţifică a muncii lor, Singer şi Small
au trebuit să soluţioneze chestiuni dificile, cum ar fi clarificarea noţiunilor ”stat” sau ”război”. Ei publică în 1972
lucrarea The Wages of War, care stabileşte definiţia standard a războiului, şi devine punct de referinţă pentru
cercetarea ulterioară din domeniu. Datele acumulate în proiect sunt actualizate în continuare, fiind accesibile la
adresa: http://www.correlatesofwar.org/Datasets.htm, site accesat on line la data 15.09.2013.
14
Michael W. Doyle, Ways of War and Peace, Norton New York, 1997
15
Alexander L. George şi Andrew Bennet, Case Studies and Theory Development in the Social Sciences, MIT
Press, Cambridge, Massachusetts, 2005, p. 41
16
RAND Reports, The Democratic Peace Idea, pg. 149/152, accesat on line la data de 03.01.2012, la adresa
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1346/MR1346.appc.pdf
17
John M. Owen, How Liberalism Produces Democratic Peace, în International Security, 19:2, 1994, pp. 87–125
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Structurile instituţionale ale reprezentării politice din democraţia liberală sunt
determinantul esenţial al modului în care interesul naţional este definit de liderii
politici, şi în consecinţă, a preferinţelor în politica externă18. Mecanismul
reprezentării politice impune elitelor politice care vor să fie realese mai multă
precauţie pentru a evita eşecul politicilor implementate, inclusiv eşecul unui
război. În consecinţă, elitele vor fi favoarea unui război doar atunci când
anticipează victoria; odată un război declanşat, liderii politici vor face eforturi
mai mari pentru îl câştiga, investind mai multe resurse şi prelungind costurile şi
durata desfăşurării conflictului; anticipând aceste costuri mari, liderii statelor
democratice vor fi mai predispuşi spre negociere decât spre declanşarea
războiului19.
1.2. Explicaţia normativă
Cultura politică dintr-o democraţie liberală valorizează respectul legii,
negocierea şi compromisul, libertatea de expresie şi comunicarea, în defavoarea
conflictului şi a violenţei. Normele şi valorile împărtăşite de statele democratice
le fac pe acestea să se perceapă reciproc ca fiind pacifice şi neameninţătoare20.
Liberalismul implică o serie de norme de comportament corect, bazate pe
independenţa politică, respectul reciproc şi neintervenţia în afacerile interne ale
altor state liberale. Democraţiile cred că alte democraţii sunt raţionale,
predictibile şi demne de încredere; cultura pacifistă din politica internă este
proiectată la nivelul relaţiilor externe, creându-se astfel între democraţii un
spaţiu de încredere reciprocă, pace şi stabilitate.
1.3. Explicaţia relaţională
Democraţiile tind să dezvolte între ele relaţii de interdependenţă
economică care reduc probabilitatea războiului. Statele democratice au economii
libere de piaţă şi oferă garanţii privind schimburile comerciale şi financiare mult
mai credibile decât statele autoritare. În consecinţă democraţiile sunt înclinate
spre comerţ reciproc, şi deci către cunoaştere, înţelegere, negociere reciprocă.
Comerţul descurajează războiul datorită pierderilor cauzate dar şi pentru că
diminuează beneficiile unei cuceriri21. În zona de pace liberală statele îşi rezolvă
conflictele de interese economice prin mijloace alternative, care previn
izbucnirea unui război. Aceste efecte sistemice ale democraţiei sunt numite
comunitate pluralistică de securitate de către Karl Deutch, interdependenţă
complexă, de către Robert Keohane şi Joseph Nye sau sistem auto-limitativ de
către John Ikenberry22.
18

Andrew Moravcsik, The New Liberalism, în The Oxford Handbook of Political Science, editată de Robert E.
GOODIN, Oxford University Press, 2011 , pp. 712-713
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Bruce Bueno de Mesquita, James D. Morrow, Randolph M. Siverson, şi Alastair Smith, An Institutional
Explanation of the Democratic Peace, în American Political Science Review, 93:4 (Decembrie 1999), pp. 791–807.
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American Political Science Review, 87:3 (Septembrie 1993), pp. 624–638.
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2. Teoria păcii democratice în practică
Unii politologi susţin că datele empirice din ultimele două decenii
demonstrează că democraţiile moderne nu poartă un număr mai mic de războaie
decât autocraţiile, chiar când este vorba de războaie de agresiune. În schimb
însă, pentru că războaiele pe care le poartă nu sunt pe teritoriul naţional şi se
bazează pe tehnologie înaltă, ele nu cauzează mari suferinţe propriilor cetăţeni.
Mai mult decât atât, datele statistice arată că democraţiile sunt în general
victorioase atunci când luptă într-un război. În perioada 1816-1992, 81% dintre
ele au câştigat războaiele purtate23. Democraţiile creează alianţe defensive, intră
în aranjamente de securitate colectivă şi tind să lupte de aceeaşi parte într-un
război major. Democraţiile aleg războaiele în care intră într-un mod mai
responsabil, au tendinţa de a le câştiga şi de a suferi mai puţine pierderi, sunt
mai puţin predispuse la a iniţia crize internaţionale şi doar arareori intră în
războaie preventive.
Viziunea liberală a păcii democratice a fost validată de lideri politici, ca
Margaret Thatcher sau Boutros Boutros-Ghali şi a jucat un rol central în
eforturile administraţiei americane de a crea în lume o ”comunitatea a
democraţiilor”. Inspirat de filosofia Kantiană şi tradiţia iluministă, îmbogăţite de
etosul misionarismului american, Preşedintele Woodrow Wilson a fost primul
om de stat care a încercat să introducă morala şi criteriile etice în fundamentarea
politicii internaţionale, justificând totodată politica externă şi de securitate
americane în termenii răspândirii democraţiei în lume24. El considera că ”puterea
americană se va atrofia dacă statele Unite nu vor răspândi libertatea pe glob”.
Argumentele sale au dominat curentul idealist din Teoria Relaţiilor
Internaţionale25.
Michael Doyle susţine că ”zona de pace” bazată pe aceleaşi valori morale
împărtăşite între statele liberale, a susţinut alianţele Americii cu NATO şi
Japonia. Succesive administraţii americane şi-au justificat politicile externe prin
retorica lărgirii sferei democraţiei. Mijloacele folosite pentru promovarea
democraţiei în lume au fost diverse, de la asistenţă economică, suport politic şi
consiliere tehnică acordată democraţiilor emergente până la încercarea de a
provoca căderea regimurilor autoritare prin presiune politică, sancţiuni
economice sau intervenţii militare. Credinţa în faptul că democraţiile nu intră în
război între ele inspiră curentul neoconservator26 şi justifică majoritatea
intervenţiilor militare din ultimele decenii. În primul său discurs oficial privind
Starea Naţiunii, în Ianuarie 1994, preşedintele Clinton afirma că niciodată două
democraţii nu au intrat în război una împotriva celeilalte, şi din acest motiv
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Wolfgang Merkel, Op. Cit., p.489
George Cristian Maior, Incertitudine Gândire strategică şi relaţii international în secolul XXI, RAO 2009,
pp. 136-137
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Vezi McElroy Robert, Moralitatea în politia externa americana, volum care dezvoltă tema excepţionalismului
american fondat pe argumente morale.
26
Curentul neoconservator crede în teoria păcii democratice, universalitatea valorilor liberale, dar are mai puţin
respect pentru dreptul şi instituţiile internaţionale.
24
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promovarea democraţiei în lume va fi un pilon central al politicii sale externe27.
Preşedintele Bush la rândul său, proclama în discursul inaugural al celui de-al
doilea său mandat că ”supravieţuirea libertăţii pe teritoriul nostru depinde din ce
în e mult de succesul libertăţii în alte teritorii. Speranţa păcii în lume depinde de
expansiunea libertăţii în întreaga lume”28.
Discursul preşedintelui Obama de acceptare a Premiului Nobel pentru
Pace, este considerat o articulare elocventă a teoriei păcii democratice: ”pacea
este instabilă acolo unde cetăţenilor le este refuzat dreptul de a se exprima liber,
de a îşi alege religia sau conducătorii, de a se întruni fără teama. Reprimarea
revendicărilor, suprimarea identităţilor tribale şi religioase, duc la violenţă. Ştim,
de asemenea că opusul este adevărat. Numai atunci când Europa a devenit
liberă, a găsit în cele din urmă pacea. America nu a luptat niciodată un război
împotriva unei democraţii, şi cei mai apropiaţi prieteni ai noştri sunt guvernele
care protejează drepturile cetăţenilor lor. Indiferent cât de brutal sunt definite,
nici interesele Americii, nici cele ale lumii întregi, nu sunt servite prin negarea
aspiraţiilor umane”29.
Teoria păcii democratice rămâne populară şi astăzi, fiind folosită ca
justificare a politicii externe nu doar de către guvernele occidentale, dar şi de
marile organizaţii internaţionale precum ONU, NATO, OSCE sau UE, care
promovează normele şi instituţiile democratice, ca mod de a asigura stabilitatea
politică şi securitatea internaţională. Teoria este prezentă în special în discursul
NATO din anii 90, atât ca mod de argumentare cât şi ca strategie de abordare a
contextului de securitate de după încheierea Războiului Rece30. Cea mai
importantă iniţiativă lansată de NATO pentru a dezvolta un climat internaţional
paşnic prin lărgirea comunităţii democraţiilor este Parteneriatul pentru Pace.
3. Limitele teoriei păcii democratice
Teoria păcii democratice generează predicţii despre pace şi război, despre
impactul pe care îl exercită extinderea instituţiilor democratice asupra stabilităţii
globale. Ea anunţă schimbări istorice pe termen lung în natura politicii
internaţionale şi identifică legături cauzale directe între transformările profunde
de tip economic, social, politic din interiorul statelor, şi comportamentul exterior
al acestora.
Cu toată popularitatea şi influenţa de care se bucură teoria păcii
democratice, valoarea sa predictivă asupra comportamentului statelor este pusă
sub semnul întrebării, din raţiuni care ţin atât de limitele metodologice ale
cercetării cât şi de validitatea practică a generalizărilor presupuse de pacea
democratică.
27
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Majoritatea analiştilor explică teoria păcii democratice printr-o logică
reducţionistă şi cauzală. Adică, se încearcă explicarea unui fenomen observat –
comportamentul democraţiilor liberale care în general nu se angajează în
conflict una cu alta - prin identificarea unor atribute ale subiecţilor în cauză cum ar fi aranjamente instituţionale, stilul de luare a deciziilor, cultura
compromisului etc. - şi atribuirea unei relaţii cauzale între acestea şi
comportamentul iniţial observat31.
Problema principală provine din faptul că este foarte dificil a cuantifica şi
compara variabile precum normele şi comportamentele democratice. Nu există
baze de date globale, obiective şi general acceptate pentru aceste variabile32.
Metodele statistice, cel mai adesea folosite în investigarea păcii democratice, nu
permit testarea mecanismelor cauzale în contexte particulare şi specifice.
Excepţiile de la regula păcii interdemocratice, chiar dacă puţine la număr, nu
sunt explicate de teorie şi pun sub semnul întrebării generalizările obţinute prin
metode statistice. Studiile de caz încearcă să depăşească limitările metodei
statistice explorând în detaliu mecanismele cauzale pentru a identifica noi
variabile şi formula noi ipoteze. Teoriile care rezultă în urma acestor metode de
cercetare calitative, sunt construite în jurul interacţiunilor dintre diferite
combinaţii de variabile, şi nu ca rezultat al unor variabile izolate33. Sunt astfel
luate în considerare diferite tipuri şi subtipuri ale categoriilor democraţie şi
război. Sunt de exemplu folosite distincţii între democraţii centralizate şi
descentralizate; democraţii consolidate şi emergente; preferinţe normative ale
liderilor politici şi ale maselor; pace precară, condiţională şi stabilă. Folosirea
acestor subcategorii a dus la un număr semnificativ de studii care
concluzionează că statele post-conflict sau aflate în primele faze ale tranziţiei de
la o dictatură la un sistem democratic sunt vulnerabile şi instabile, reprezentând
un teren favorabil pentru conflict, intern şi internaţional.
Scepticismul cu privire la democratizarea ţărilor în perioada post-conflict
a devenit foarte popular în lumea academică în ultimele două decenii, în ciuda
evoluţiilor politice internaţionale contrare, marcate de intervenţii militare
justificate prin logica păcii democratice. Robert B. Kaplan argumenta, acum mai
mult de o decadă, că democraţia liberală a eşuat şi va eşua în statele sărace, dar
şi că eforturile internaţionale pentru promovarea democraţiei nu fac altceva
decât să transforme guvernele din ţările respective în regimuri autoritare de un
tip nou34. O serie de cercetări recente35 arată într-adevăr că inegalităţile
orizontale – între grupuri diferite politic, economic, etnic şi ca identitate
31

Raymond Duvall şi Jutta Weldes, The International Relations of Democracy, Liberalism and War: Directions
for Future Reasearch, în volumul ”Democracy, Liberalism and War, Rethinking the Democratic Peace Debate”,
editat de Tarak Barkawi şi Mark Laffey, Boulder London, 2001, pg. 200
32
Alexander L. George şi Andrew Bennet, Op. Cit., p. 43
33
Alexander L. George şi Andrew Bennet, Op. Cit., p. 46
34
Robert M. Kaplan, Was Democracy Just a Moment?, 1997, p. 4
35
Gudrun Østby, 2008, Polarization, Horizontal Inequalities and Violent Civil Conflict, în Journal of Peace
Research vol. 45, no. 2, 2008, pp. 143–162; Stewart, Frances (ed.), 2008, Horizontal Inequalities and Conflict:
Understanding Group Violence in Multiethnic Societies, Palgrave Macmillan; Stewart, Francis, 2002, Horizontal
Inequalities: A Neglected Dimension of Development, Working Paper 1, Centre for Research on Inequality,
Human Security and Ethnicity (CRISE), at http://www.crise.ox.ac.uk/pubs/workingpaper1.pdf

115

culturală, sunt o cauză frecventă a izbucnirii conflictelor violente, care pot fi
chiar amplificate de existenţa unor instituţii democratice fragile. Încurajarea
unui sistem multipartinic într-un stat fragil sau post-conflict, duce la formarea
partidelor pe criterii tribale, religioase sau etnice, încurajând de fapt
instituţionalizarea acestor diviziuni. Alegerile nu pot fi câştigate decât prin
discursul exclusiv şi cultivarea conştiinţei alterităţii.36
Un alt autor pesimist faţă de convingerile convenţionale din anii 90
privind oportunitatea încurajării proceselor de democratizare în statele postconflict este Fareed Zakaria37. El spune că este greu de găsit dovezi care să
demonstreze că democratizarea consolidează pacea. Factorii care contribuie la
stabilitatea unei democraţii şi la comportamentul ei pacific nu sunt aceeaşi cu cei
care determină iniţierea unui proces de democratizare. Democraţiile consolidate
sunt mai puţin susceptibile de a declanşa un război cu vecinii, în schimb însă,
democraţiile tinere par a avea şanse mari de a se angaja în violenţe regionale,
evoluţia proceselor de democratizare fiind dependentă de calitatea liderilor
politici şi de dezvoltarea economică.
Într-o serie de articole şi studii care au culminat cu volumul ”Alegând
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pentru a lupta” politologii Edward D. Mansfield şi Jack Snyder argumentează
39
că noile democraţii sunt adesea instabile şi beligerante . Mansfield şi Snyder au
cules un volum impresionant de informaţii statistice despre ţările care au trecut
printr-un proces de democratizare în ultimii 200 de ani şi au arătat cum
democraţiile imature, aflate încă în tranziţie, în care instituţiile statului nu sunt
pe deplin formate şi stabile, devin mai agresive şi mai predispuse la război;
exemplele lor merg de la dezastruosul atac francez asupra Prusiei în 1870, la
invazia Ciprului de către Turcia în 1974 sau la politica brutală a lui Putin în
Cecenia. Datele culese de ei arată că fostele regimuri autoritare în care se
înregistrează progrese în participarea democratică, sunt de fapt mai predispuse
să intre în război decât sunt regimurile democratice sau cele autoritare. Statele
care fac schimbări semnificative rapide, de la o autocraţie pură la o democraţie
de largă participare populară – exemplul dat de ei fiind Rusia - sunt de două ori
mai predispuse decât statele care rămân autocraţii, a intra într-un război în prima
decadă care urmează schimbărilor democratice.
Explicaţia dată de ei este aceea că ţările aflate în proces de democratizare
adesea nu pot asigura statul de drept, le lipsesc partidele politice bine organizate
şi o media profesionistă. Autoritatea instituţiilor statului este în general slabă şi
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instabilă. Dispariţia puterii autoritare, de obicei foarte concentrată, duce la
apariţia unor grupuri cu interese diferite, adesea conflictuale, între care nu se
poate stabili rapid un echilibru de putere. Elitele preocupate de acapararea
puterii (sau de evitarea pierderii ei) sunt tentate să mobilizeze masele în jurul
unei agende naţionaliste sau populiste, situaţie care se dovedeşte extrem de
periculoasă într-o democraţie ne-consolidată. Fără instituţii stabile şi puternice,
care să prevină excesele de discurs şi comportament, a da putere populaţiei
înseamnă a alimenta tendinţele belicoase naţionaliste. Exemplul ilustrativ este
dat de evenimentele din fosta Iugoslavie după prăbuşirea comunismului, cu
Slobodan Milosevic în Serbia şi Franjo Tudjman în Croaţia, fiecare folosind
naţionalismul populist pentru a ajunge şi a se menţine la putere, cu preţul de a
începe un conflict sângeros. Democratizarea este un proces extrem de dificil şi
de lung – uneori durând câteva decenii, şi fără garanţia că la sfârşitul lui se
ajunge inevitabil la o democraţie consolidată. Tranziţiile incomplete (blocate
înainte de a se ajunge la o democraţie consolidată) în ţări în care instituţiile
guvernamentale sunt slabe, cresc probabilitatea implicării în conflicte
internaţionale de la patru până la 15 ori. Riscul ca statele în tranziţie să se
implice în conflicte violente rămâne crescut până când democraţia este pe deplin
consolidată. Din păcate, reformele implementate în majoritatea proceselor de
democratizare contemporane se opresc la introducerea unei democraţii minimale
(organizarea de alegeri), neproducând state pe deplin democratice.
Concluzii
Interesul pentru subiectul păcii democratice a explodat după 1990, teoria
păcii democratice devenind una din temele centrale în ştiinţele politice. În ciuda
unei minorităţi contestatare, există astăzi un consens general asupra ideii că
statele democratice sunt pacifice în relaţiile dintre ele. Răspândirea democraţiei
are implicaţii pentru relaţiile internaţionale: o lume divizată este predispusă spre
conflict violent, în schimb ce, o lume în care democraţia se răspândeşte
reprezintă o expansiune a zonei de pace în lume. Atenţia deosebită acordată
teoriei păcii democratice demonstrează că democraţia ocupă un rol central în
noua paradigmă a securităţii. Lipsa instituţiilor politice reprezentative şi
funcţionale reprezintă o sursă majoră de insecuritate, injustiţie şi abuz. Pe de altă
parte, lipsa securităţii statului şi a cetăţenilor este obstacolul major în calea
dezvoltării politice, economice şi sociale. Democraţia şi securitatea sunt
inseparabile.
Cercetarea academică dedică din ce în ce mai multă atenţie analizei
procesului de transformare democratică şi problemelor sale în astfel de cazuri, în
diferite regiuni ale globului. Nu au fost încă formulate teorii despre
democratizare care să poată fi aplicate în mod universal. Mai mult, nu este
examinat suficient rolul specific jucat în procesul de democratizare de diferite
instituţii naţionale - cum ar fi armata, poliţia, sistemul judiciar, mediul de
afaceri sau partidele politice; sau de diferite politici guvernamentale 117

economică, de integrare etnică, de politică externă, de reformă a sectorului de
securitate.
Procesul de democratizare este întotdeauna unul lent şi complex, care
combină în moduri subtile politicile populare cu interesele egoiste ale unei elite
autoritare. Anarhia internă care emerge după conflict trebuie înlocuită de
procese de reconciliere, negociere şi acceptare reciprocă între diferite grupări
etnice şi sociale. Însă analiza empirică a proceselor de stabilizare post-conflict
scoate la lumină o discrepanţă majoră între intenţiile acestui imperativ şi
consecinţele lui în realitate. Conflictele recent încheiate sunt adesea redeschise
şi exacerbate de natura pluralistă a societăţilor şi de manifestarea competitivă a
diverselor identităţi politice. Oricât de mult pot alegerile democratice contribui
la progresul democratic, ele sunt de multe ori un declanşator al conflictului în
statele fragile. Eforturile incipiente de democratizare pot reprezenta chiar o sursă
de insecuritate, atunci când competiţia electorală între recenţii semnatari ai unor
acorduri de pace devine prilej pentru recurgerea la violenţă. De multe ori
conflictele interne sunt alimentate de greşelile făcute în designul democratic în
perioada post-conflict.
Numai statele cu instituţii puternice, cum ar fi o birocraţie funcţională şi
un sistem judiciar incipient, au trecut cu succes prin procese de democratizare,
reuşind să rămână pacifice. De aceea, eforturile de democratizare trebuie să
urmeze o secvenţă temporală determinată, în care construirea instituţiilor să
preceadă organizarea de alegeri populare competitive. Nerespectarea acestei
succesiuni riscă să producă conflict violent, pe termen scurt, dar şi să permită
articularea unor forţe politice iliberale, cu capacitatea de a bloca consolidarea
democraţiei pe termen lung.
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ANALIZĂ DE CONFLICT ŞI MODELE DE ANALIZĂ
A CONFLICTELOR CONTEMPORANE
Carola FREY*

Această lucrare este o cercetare a anumitor modele de analiză de conflict, având ca
scop cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice. Caracteristicile fundamentale
ale analizei de conflict includ înţelegerea în mod constructiv a conflictului, nu doar prin
dinamica sa, ci din punct de vedere al comportamentelor, intereselor şi al perspectivelor
părţilor implicate. Informaţiile şi modurile de acţiune care vor fi analizate sunt deosebit de
importante, stabilirea relevanţei şi a concordanţei acestora cu realitatea fiind un punct
esenţial într-o analiză de conflict reală. Identificarea modului optim de abordare este un
procedeu central în analiza conflictului.
Lucrarea de faţă aprofundează modele de analiză folosite în practica modernă a
studiului conflictelor precum modelul de analiză ce vizează categoria conflictului, fanta de
lumină, modelul de analiză în 4 paşi cu 10 aspecte tematice, iar aportul personal constă în
două metode adaptate analizelor de conflict: matricea de securitate; securitatea regională şi
complexele de securitate.
Cuvinte-cheie: analiză de conflict, modele de analiză, matrice de securitate, fanta de
lumină, securitate regională, complexe de securitate, dinamica conflictului.

Introducere
În timpul Războiului Rece, studiul privind conflictele armate şi războiul a
fost în mare măsură sistemic. Conflictele de intensitate scăzută au fost percepute
ca „războaie proxy”, „războaie mici” sau „conflicte de joasă intensitate” şi, în
mare măsură, privite ca produse ale contextului de bipolaritate. Războaiele
internaţionale, mondiale, au fost cele ce au atras atenţia mediului academic, atât
în domeniul relaţiilor internaţionale, cat şi al studiilor strategice şi de securitate.
Acest fapt se datorează în mare parte experienţelor şi efectelor
traumatizante ale celor două războaie mondiale, care au avut consecinţe mult
mai mari şi mai grave decât oricare alte războaie. Astfel, înclinaţia către
războaie de mare amploare porneşte dintr-o orientare normativă, care îşi are
rădăcinile în perioada post 1945. Tentativele academicienilor şi a decidenţilor
politici de a controla şi a descifra sistemul în astfel de evenimente se datorează
credinţei conform căreia o mai bună înţelegere a cauzelor acestor războaie va
creşte posibilitatea prevenirii lor. Convingerea aceasta a pus însă accentul pe
războaiele interstatale, iar majoritatea studiilor au avut în centrul lor balanţa de
putere, descurajarea nucleară, alianţele, precum şi frecvenţa şi durata unor astfel
de războaie.
În mod paradoxal însă, în timp ce majoritatea mediului academic se
concentra pe tipul de războaie de intensitate crescută, contextul internaţional şi
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mediul conflictual tindea treptat spre un alt tip de conflicte, cu profil diferit faţă
de cel analizat. Unele studii descoperă o creştere semnificativă a conflictelor
violente în cadrul societăţilor, în perioada 1950-1980. Ce era considerat conflict
(societal) social se demonstrează, în această perioadă, a avea o magnitudine mult
mai mare decât războaiele interstatale, conflictele (societale) sociale crescând
considerabil ca număr şi ca violenţă în această perioadă. Viziunile au fost şi mai
diferite odată cu sfârşitul Războiului Rece, această perioadă fiind caracterizată
de un număr crescut de incidente de mare intensitate, de violenţe politice şi
războaie civile care în mod sistematic au decimat zone extinse, au afectat în mod
negativ relaţii politice între state vecine şi au prejudiciat state emergente.
Căderea Zidului Berlinului în 1989 a marcat începutul unei perioade de
instabilitate, de conflicte ascunse, izbucnite în jurul problemelor de guvernare şi
auto-determinare, de diviziune etnică şi dispute teritoriale. Aceste conflicte
devin regula într-o lume ce percepe schimbări de la predictibilitatea bipolarităţii
la sistemul vag unipolar, numit Noua Ordine Mondială. Acest fapt a provocat o
schimbare fundamentală în modul de analiză a unui conflict, schimbare ce a
pătruns în toate disciplinele care s-au concentrat pe documentarea, cercetarea şi
studierea acestui subiect. Conflictele societale devin astfel principalele tipuri de
conflicte documentate, pentru că ele nu numai că ameninţă pacea, dar pot
provoca distrugeri materiale şi umane fără precedent. Problemele ivite în acest
punct ţin de instrumentele strategice şi de studiile asupra războiului care devin
irelevante, nu mai pot explica cauzele războaielor etno-naţionaliste şi religioase,
dovedindu-şi limitele în dezvoltarea mecanismelor necesare pentru diplomaţie
preventivă, misiuni de menţinere a păcii şi intervenţie umanitară.
După încheierea Războiului Rece şi, în special, în a doua jumătate a anilor
1990, frecvenţa acestui tip de conflicte a crescut. Proiectele de monitorizare de
conflict, cum ar fi cele conduse de Schmid şi Longman (PIOMM) şi
Wallensteen şi Sollenberg (SIPRI), au descoperit o tendinţă sporită în apariţia
conflictelor violente. Un număr de 22 de conflicte de intensitate crescută existau
la nivel mondial în 1995, număr ce a crescut la 25 în 1999. În egală măsură, se
înregistrează şi o creştere a conflictelor de intensitate scăzută, de la 31 în 1996 la
77 în 1999. Numărul conflictelor politice violente a crescut în mod dramatic, de
la 40 în 1995 la 151 la mijlocul anului 1999.
Din cauza numărului ridicat, următoarea întrebare devine firească pentru
contextul respectiv: În ce tipologie trebuiau încadrate aceste conflicte? După ce
au fost iniţial numite conflicte interne, ele primesc denumirea de războaie noi,
războaie mici, conflicte etnice, ca apoi să fie încadrate ca urgenţe umanitare
complexe sau urgenţe politice complexe. Dacă, în măsură ce războiul se
schimbă, această schimbare trebuia explicată. În acest context, apar noţiuni ca
„transformarea structurală a războaielor şi a conflictelor”, „conflictele de
intensitate scăzută”, „războaie de tipul al treilea” sau „noile războaie”. Aceste
concepte marchează forma şi tipul conflictului în a doua jumătate a secolului al
XXI-lea. Transformarea devine vizibilă şi prin modul în care se desfăşoară
conflictele: nu există declaraţii formale de declanşare a violenţei, bătăliile finale
sunt absente şi nu există finaluri concrete. O remarcă este însă necesară, noile
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conflicte diferă de războiul perceput în mod tradiţional ca violenţa dintre state
sau grupuri politice din motive politice. Noile tipuri de conflicte se dezvoltă în
cadrul unei economii globale şi a globalizării. O altă caracteristică importantă
este cea a complexităţii, dimensiune relevantă datorită noilor moduri în care se
manifestă conflictele.
În urma schimbărilor, analiza de conflict s-a fundamentat pe alte principii
pentru a oferi soluţii eficiente şi viabile. Devine o disciplină de frontieră, care
foloseşte cunoştinţe şi metode ale teoriei relaţiilor internaţionale, ştiinţelor
politice, sociologiei, dreptului internaţional public, relaţiilor publice etc.,
ramurile ei principale fiind studiile de securitate, managementul crizelor,
prevenirea conflictelor şi avertizare timpurie (early warning).
1.Conflictele contemporane – o privire de ansamblu
Managementul crizelor este responsabil de gestionarea situaţiilor de acest
fel, dezvoltându-se astfel nevoia de a pregăti şi cunoaşte mecanismele de luare a
deciziilor în aceste cazuri. În acelaşi timp, analiza de conflict în cadrul
managementului crizelor presupune atât cunoaşterea posibilelor riscuri sau
ameninţări, cât şi anticiparea şi pregătirea reacţiilor necesare şi identificarea
soluţiilor optime.
Conflictele contemporane se pot încadra în mai multe generaţii de
conflicte. „Am moştenit conflictele de generaţia a doua, din perioada
Războiului Rece, fostele crize fierbinţi ale acestuia. Apoi, avem conflictele de
generaţia a doua şi jumătate, cele care au apărut după ce Războiul Rece s-a
încheiat – de la căderea zidului Berlinului la atacul de la 11 septembrie”1.
Conflictele din această perioadă sunt cele interreligioase, interconfesionale şi
cele interetnice. Acestea sunt considerate şi războaiele îngheţate sau conflicte
îngheţate, ce provin din căderea URSS şi Iugoslaviei, sau războaie de periferie
ce apar din cauza declinului uneia dintre puteri. După 11 septembrie 2001 se
conturează conflictele de generaţia a treia, conflicte cu actori de nivel global
„conflicte la nivel mondial (peste tot în lume), războiul global împotriva
terorismului, ca actor global ce foloseşte instrumente post-moderne”2.
Natura conflictelor contemporane nu mai este pură, acestea sunt
suprapuse, independente şi se influenţează unul pe celălalt, ceea ce duce la
„complexitate de conflicte multigeneraţionale, care ar trebui să fie urmărite în
funcţie de cauzele individuale de generare a lor, dar, de asemenea, cu o abordare
integrată pentru a face faţă evoluţiei lor, mijloacelor, instrumentelor şi
influenţelor date de alte conflicte”3.
Datorită complexităţii conflictelor se conturează şi teoria sistemelor
dinamice. Aceasta este o paradigmă din ce în ce mai influentă în multe domenii
ale ştiinţei. Ea oferă o serie de idei şi metode de conceptualizare inovative în
abordarea conflictelor. Astfel, un sistem dinamic este definit ca un set de
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elemente interconectate, care se modifică şi evoluează în timp. Orice schimbare
în cadrul unuia dintre elemente depinde de influenţele manifestate din partea
celorlalte. Din cauza influenţelor reciproce, sistemul ca ansamblu evoluează în
timp. Principiile care definesc evoluţia sistemelor dinamice au aplicabilitate
largă şi au fost folosite pentru a conceptualiza şi pentru a investiga o diversitate
de fenomene legate de conflict.
Punctul de plecare pentru o analiză dinamică a unui conflict este
recunoaşterea faptului că un conflict este în mod inerent dinamic, poate
escalada, îşi poate schimba forma şi se poate transmite de la generaţie la
generaţie. Acest lucru are două implicaţii majore.
În primul rând, dinamica conflictului este de multe ori influenţată în mod
semnificativ de dinamica internă a diferitelor elemente care constituie conflictul.
De aceea, când agenţi externi sau părţi terţe intervin într-un conflict, ele nu aduc
în mod direct o schimbare benefică (aşa cum se presupune în unele modele), ci
ele presupun un element de perturbare a conflictului respectiv. În acest context,
în cazul unei intervenţii externe, conflictul şi părţile implicate în conflict pot să
reziste complet la aceasta şi să menţină status quo-ul, dar în aceeaşi măsură pot
să prezinte un răspuns exagerat la o intervenţie nesemnificativă, deşi reacţia este
direcţionată în sensul dorit. Conflictul poate la fel de bine evolua într-o direcţie
imprevizibilă sau se poate întâmpla să răspundă într-un mod proporţional cu
acţiunile şi planurile realizate de intervenţie. Oricare dintre aceste răspunsuri
sunt posibile şi reprezintă rezultate ale intervenţiilor, acţiuni ce sunt dependent
legate de parametrii iniţiali ai conflictului în momentul intervenţiei, de tipul şi
nivelul de intervenţie, precum şi de cantitatea de timp necesară pentru aceasta.
În al doilea rând, într-un sistem dinamic schimbările evoluează prin
intermediul interacţiunilor complexe, atât datorită elementelor interne, cât şi
celor externe, iar rezultatele specifice sunt întotdeauna imprevizibile. Aceasta
este o consecinţă a faptului că conflictele pot răspunde la anumite schimbări în
nenumărate moduri. Cu toate acestea, orice conflict va avea modele generale de
interacţiuni între părţi, care sunt mult mai previzibile şi stabile. Din această
perspectivă, esenţial este ca soluţiile de gestionare să nu fie preocupate de
găsirea unor soluţii concrete, ci de modificarea tiparelor generale de interacţiuni
între părţi într-o direcţie constructivă, ce duce la soluţionarea conflictului.
În literatura de specialitate se conturează patru niveluri de stabilire a
cauzelor unor conflicte: nivelul individual (aici se pot întâlni însă erori
determinate de aplicarea greşită a unor reguli, de ineficienţă etc.) nivelul
organizaţional, nivelul societal (starea politicii, tensiunile interne, economia),
nivelul sistemului (interacţiunile şi efectele ulterioare).
Conflictele contemporane înglobează tipurile de conflictele politice şi
violente manifestate după Războiul Rece. Ele sunt caracterizate de conflictul
armat clasic, în care ambele părţi implicate utilizează forţa. De asemenea, se
întâlnesc elemente ale conflictului violent ce presupune violenţă unilaterală,
fizică (genocid) şi structurală (relaţii ce produc suferinţă ca rezultat).
În cadrul conflictelor contemporane se încadrează conflictele insolvabile
(intractable conflict), conflicte dificile ce rezistă încercărilor de soluţionare
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deoarece acestea nu sunt centrate pe interese (în esenţă relativ uşor de
satisfăcut), ci pe valori, pe identitate, nevoi fundamentale. Ele pot fi gestionate
în sensul atenuării intensităţii violenţei. O altă categorie de conflicte
contemporane sunt conflictele prelungite (protracted conflict), conflictele de
durată care alternează perioadele de intensitate maximă cu cele de calm relativ.
2.Modele de analiză
Analiza de conflict este bazată în principal pe înţelegerea în mod
constructiv a unui conflict. Acesta nu trebuie privit doar prin dinamica sa, cu
efectele şi forma aferentă, ci şi din punct de vedere al comportamentelor,
intereselor şi al părţilor implicate activ în acesta. Informaţiile şi modurile de
acţiune ce urmează a fi analizate sunt deosebit de importante, stabilirea
relevanţei şi a concordanţei acestora cu realitatea fiind un punct esenţial într-o
analiză de conflict reală.
Analiza conflictului poate fi efectuată la diferite niveluri (de exemplu
nivel local, regional, naţional etc.), şi caută să stabilească legăturile existente
între acestea.
Identificarea modului optim de abordare este o chestiune esenţială pentru
analiza conflictului. Problemele şi dinamica la nivel naţional pot fi diferite de
cele de la nivel local sau regional. Dar în paralel se leagă nivelul de analiză (de
exemplu comunitate, district, regiune sau naţional) cu nivelul de intervenţie.
Important în acest proces este stabilirea de legături între nivelurile de
interdependenţă ale dinamicii conflictului. Aceste legături sunt importante,
deoarece toate aceste diferite niveluri au impact unuia asupra celuilalt.
În general analiza unui conflict, este marcată de trei caracteristici
esenţiale:
1. conştientizarea existenţei unui conflict şi cauzele acestuia – în general
prin efectele generate de aceasta sau cu ajutorul instrumentelor specifice
avertizării timpurii. În situaţia aceasta importantă este şi experienţa anterioară.
Etapa presupune o stabilire a intensităţii crizei şi echilibrul dintre eficienţă şi
legitimitatea conflictului în cauză.
2. incertitudinea (aflată în raport direct cu complexitatea crizei) –
diagnosticul este absent, iar clasa politică doar intuieşte evenimentele, astfel
încât decizia este corelată cu abilitatea decidentului.
3. urgenţa – timpul pentru evaluare şi reacţie este limitat pentru
adoptarea unei soluţii. Intervalul de timp stabileşte gravitatea crizei (dar în
esenţă tipul de criză este irelevant, presiunea simţită fiind aceeaşi în toate
cazurile).
Metodele de analiză a conflictelor sunt numeroase, iar utilizarea eficientă
a lor depinde de conflictul ce urmează a fi analizat. Astfel se conturează şi
deosebim următoarele modele de analiză, modele ce le vom detalia în cele ce
urmează.
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2.1. Modelul de analiză ce vizează categoria conflictului
Acest model determină încadrarea unui conflict în anumite domenii sau
categorii. Metoda vizează obiectul conflictului (conflict de interese, de
necesităţi, de valori, ideologic, de identitate), modul în care este perceput acesta
(închis, activ, îngheţat), dar şi relaţiile dintre părţile implicate (simetric,
asimetric).
Cu ajutorul acestei metode se stabilesc şi nivelurile conflictuale:
concentrate pe individ - conflicte intra-personale; concentrate pe grupuri conflicte în cadrul grupului sau între grupuri; concentrate pe organizaţii - în
interiorul lor sau între acestea; societale - atât inter-personale, cât şi în interiorul
societăţii; ale sistemului internaţional - conflicte între state, între organizaţii sau
mixte, între organizaţiile internaţionale şi state.
2.2. Fanta de lumină
Modelul de analiză vizează descompunerea modului în care evoluează un
conflict şi recompunerea ulterioară a acestuia. Însă, acest proces implică şi un alt
pas, care se referă la privirea din perspective diferite a situaţiilor implicate în
conflict. Un element important al acestei metode este urmărirea exclusivă a unui
singur aspect implicat şi impactul său asupra conflictului analizat.
2.3. Modelul de analiză în 4 paşi cu 10 aspecte tematice
Acest model este folosit în programul european de management al crizelor
(Crisis Management Europe Program - CRISMART). Modelul în patru paşi
înglobează contextualizarea crizei, stabilirea cadrului temporal al crizei,
stabilirea ocaziilor pentru luarea deciziilor, analize tematice.
Analizele tematice presupun:
1. pregătirea, prevenirea şi diminuarea efectelor - se axează pe măsura în
care decidenţii şi organizaţiile lor sunt pregătite să răspundă unor evenimente
extraordinare;
2. leadershipul - presupune stilul de leadership abordat şi manifestat de un
anumit actor semnificativ în timpul conflictului;
3. unităţile de decizie - au în vedere cum şi unde se iau anumite decizii,
implicate în gestionarea unui conflict4;
4. cadrele în care se desfăşoară conflictul - reunesc caracteristicile sociale şi
subiective de gestionare a unui conflict;
5. conflictele de valori - marchează tensiunile şi conflictele ce se pot naşte
din diferite valori ce pot apărea într-o anumită situaţie5;
6. cooperarea şi conflictul politico-birocratic - se axează pe problema
modelelor de convergenţă şi divergenţă, precum şi pe solidaritatea între actori şi
părţile interesate în timpul unei crize6;
4

Billings, R., C. Hermann, Problem Identification in Sequential Policy Decision Making: The Re-representation
of Problems, în Problem Representation in Foreign Policy Decision Making, editată de D. Sylvan şi J. Voss.
Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p. 24.
5
Buzan, B., O. Weaver, Security: A New Framework for Analysis, Lynne Rienner Publishers, 1998, pp. 22-31.
6
Chifu, Iulian, op. cit., p. 71.
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7. criza de comunicare şi credibilitatea - vizează relaţia dintre managerii
crizei, mass-media şi publicul de masă;
8. transnaţionalizare şi internaţionalizare - urmăresc tendinţa conflictelor de
a se extinde;
9. efecte în timp - analizează secvenţele conflictului şi sincronizarea
efectelor în timp. Acestea pot avea o influenţă şi un impact asupra modului în
care un conflict urmează a fi gestionat;
10.lecţii învăţate (învăţăminte) - urmăreşte măsura în care actorii implicaţi
sunt capabili să analizeze experienţe trecute asemănătoare şi să folosească
concluziile eficient7.
Analizele tematice sunt instrumente regăsite frecvent în analiza
experienţelor de gestionare a crizelor. Temele sunt un instrument constant
utilizat de CRISMART în gestionarea crizelor naţionale (exemple de utilizare
ale acestei metode Suedia 1997, Estonia 2001, Slovenia 2004, Polonia şi
Bulgaria 2005).
2.4. Matricea de securitate, adaptată pentru soluţionarea conflictelor
Ca model pentru matricea de securitate, l-am ales pe cel propus de Henry
Bartlett şi Paul Holman8 (figura nr. 1), deoarece are la bază elemente de
geopolitică şi pune accent pe latura istorică. Această metodă poate să fie aplicată
la conflictele din perioada post Război Rece.
Aplicată la diferite contexte, în special la conflictele îngheţate, într-un
interval de timp prestabilit, matricea depistează schimbările şi modificările
subtile apărute în evoluţia unui conflict, parametrii posibili de dezvoltare în
perspectivă istorică şi situaţia actuală reală a acestuia.
NIVEL
NAŢIONAL
MILITAR
INTERNAŢIONAL

OBIECTIVE

STRATEGIE

PLANIFICARE

Figura nr. 1: Model Matrice9

Nivelul naţional al modelului implică instituţiile politice ale statului în
cauză, în timp ce nivelul militar ridică problema apărării naţionale. Nivelul
internaţional include acţiunile şi interacţiunile la scară mare. Obiectivele
reprezintă interesele naţionale fundamentale şi orientările doctrinare. Strategia
presupune modalităţile de implicare armată sau politică.
Modelul subliniază importanţa geografiei, precum şi datele demografice şi
potenţialul economic al părţilor implicate în conflict. Geopolitica, ca fundament
pentru analiza de conflict, a determinat şi a anticipat evenimentele de la sfârşitul
celui de-al Doilea Război Mondial, poziţia URSS – Rusia în perioada
7

Chifu, Iulian, Analiză de conflict, Editura Politeia SNSPA, Bucureşti, 2004, p. 33.
Henry C. Bartlett, G. Paul Holman, Force Planning for the Post-Cold War World: What Can Learn from
Geopolitics?, Strategic Review, Winter, 1991, pp. 26-36.
9
Idem.
8
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Războiului Rece şi rolul NATO. Mackinder emite predicţia „victoria Moscovei
în al Doilea Război Mondial transformă URSS în cea mai mare putere în
sistemul internaţional. Mai mult decât atât, ea dispune de cea mai puternică
poziţie strategică defensivă. Heartland-ul este cea mai mare cetate naturală pe
pământ. Şi pentru prima dată în istorie este condus de o garnizoană suficient de
puternică atât ca număr, cât şi ca dotare”10.
Astfel, folosind matricea de securitate se realizează o expertiză pentru
fiecare parte implicată, stat sau organizaţie internaţională, pentru a avea o
viziune completă asupra conflictului. Din rezultatele obţinute se trasează
evenimentele petrecute până la momentul respectiv, politicile şi măsurile în
vigoare sau nu, dar şi posibilele efecte, în funcţie de traiectoriile trasate prin
matrice. Această viziune comprehensivă asupra conflictului facilitează luarea de
decizii optime pentru soluţionarea eficientă a conflictului.
Instrumentul militar este încă valid şi regăsit în acest model – „relaţiile
internaţionale continuă să fie o luptă recurentă pentru bogăţie şi putere, între
actori independenţi. Istoria clasică, scrierile lui Tucidide sunt la fel de
semnificative şi astăzi, reprezentând un ghid pentru comportamentul statelor
moderne”11. Există şi un alt punct de vedere potrivit căruia instrumentul militar
nu are nicio utilitate pentru promovarea obiectivelor naţionale. Peter Drucker,
susţine recent această poziţie: „armele s-au dovedit neproductive. Ele au devenit
o pierdere majoră a performanţelor economice şi o piedică în dezvoltarea
economică, o cauză majoră a crizei economice din Rusia, a Americii ce pierde
din punct de vedere economic, şi instrumentul militar este legat direct de eşecul
de dezvoltare, în special în America Latină. Armele şi-au pierdut capacitatea lor
militară. Ele pot câştiga bătălii, dar nu mai pot câştiga războaie”12.
Cu toate acestea instrumentul militar rămâne un element important pentru
o analiză solidă a unui conflict, iar evenimentele recente ilustrează utilitatea
continuă a puterii militare.
2.5. Securitatea regională şi complexele de securitate în analiza de
conflict
Conceptul de securitate regională s-a materializat concret după cel de-al
Doilea Război Mondial şi a fost descris, o perioadă îndelungată, de logica
Războiului Rece. Problemele ridicate de această perspectivă, ca model de
analiză, includ considerente de ordin politic, militar, economic, societal etc. Una
dintre cele mai uşoare modalităţi pentru a percepe securitatea regională a fost de
„a o descrie în termenii stabilităţii militare şi a posibilităţilor de generare a
tensiunilor politice sau diplomatice la nivel regional”13. Dar prin extinderea
înţelesului securităţii de la domeniul politico-militar la alte domenii, perioada
actuală a rafinat procesele şi conceptele de definire şi determinare a pragului
10
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Ibidem, p. 31.
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Grecu, Ioan, Eficientizarea metodelor de abordare a securităţii prin cooperare - raze şi umbre geostrategice
în regiunea extinsă a Mării Negre, Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice, Universitatea Naţională de Apărare
„Carol I”, Bucureşti, 2009, p.103.
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regional prin extinderea înţelesului securităţii de la domeniul politico-militar la
alte domenii. După Războiul Rece „sferele de securitate au devenit din ce în ce
mai strâns legate între ele, mai ales la nivel regional”14. Astfel, se conturează un
nou model de analiză bazat pe caracteristicile securităţii regionale, prin prisma
aceasta deschizându-se un spectru larg de acţiuni şi interacţiuni.
Regiunea presupune că un sistem distinct şi semnificativ de relaţii de
securitate şi este formată de un grup de state învecinate. Acestea pot dezvolta
relaţii de cooperare şi interdependenţă sau relaţii conflictuale. Abordarea
regională propune un mediu de analiză localizat între planul internaţional şi
naţional, aspect ce conferă dimensiunii regionale o putere analitică deosebită.
Nivelul regional de securitate este important pentru evoluţia relaţiilor şi
securităţii internaţionale contemporane.
Dacă avem în vedere securitatea naţională în raport cu securitatea
regională, atunci deducem că interesul naţional nu este un principiu definitoriu
al nivelului internaţional şi cel din urma nu este mereu o constantă pentru
primul. El este rezultatul interacţiunii naţionale şi al contextului internaţional.
Majoritatea statelor acţionează internaţional indirect şi prin planul regional.
Interacţiunile în plan internaţional au devenit din ce în ce mai complexe şi pot fi
înţelese în contextul relaţiilor dintre anumiţi actori. Analiza la nivel regional,
conceptualizată sau nu internaţional, este o soluţie pentru a descifra o realitate
din ce în ce mai complexă. Expertiza regională oferă o imagine mai clară şi mult
mai coerentă a dinamicii unui conflict în desfăşurare sau îngheţat.
Modelul are în vedere ansamblul de relaţii existente într-o anumită zonă
(proximitate geografică, făcând apel la geopolitică) şi determină gradul de
regularitate şi intensitate ale acestora. Relaţiile de putere sunt subliniate în acest
mod, situaţiile şi evenimentele din zonă fiind plasate între doi poli inamiciţieamiciţie, existând şi caracteristici precum indiferenţă sau neutralitate. Intervin şi
organizaţiile internaţionale (sau regionale), politice, de securitate şi acţiunea
acestora în zona analizată – se determină în acest fel şi influenţa statelor ce fac
parte din regiunea analizată în cadrul organizaţiei în cauză15.
Complexele de securitate aduc o imagine care captează probleme regăsite
în cadrul conflictelor. Prin intermediul lor se dezvoltă un model de securitate
regională ce permite analiza (dar şi anticiparea şi explicarea) evoluţiei oricărei
regiuni. Oferă în acelaşi timp şi o viziune mai nuanţată, bazată pe patru
variabile: graniţele, structura anarhică (complexele de securitate pot fi alcătuite
din două sau mai multe unităţi autonome), polaritatea (care are în vedere
distribuirea de putere între unităţi), construcţia socială (surprinde modele de
inamiciţie şi amiciţie între unităţi).
Complexele de securitate scot în relief şi nevoia unei interdependenţe
reprezentative între participanţii din anumite sectoare. Legăturile create nu sunt
neapărat militare, politice sau diplomatice, ele având loc la pragul societal:
economice sau de securitate a mediului; caracteristici importante pentru analiza
14
15
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unui conflict. Pentru acest model relevantă devine remarca lui Barry Buzan:
„schimbări majore vor duce la remodelarea şi redefinirea complexului în
sine”16. Dacă sistemul regional are în alcătuire o mare putere (sau dacă este în
apropiere sau extraregională), ea poate distorsiona şi afecta distribuţia puterii
între componentele unităţii, datorită influenţei pe care o manifestă. Analiza
regională şi complexele de securitate marchează şi influenţele manifestate între
diferitele regiuni şi entităţi componente. Influenţele resimţite astfel amplifică
problemele locale, iar problemele locale modelează la rândul lor îmbinările şi
influenţele externe. „Conceptul oferă atât un instrument util pentru organizarea
structurilor relaţiilor, cât şi pentru aranjarea lor în categorii laterale sau
ierarhice”17, considerente utile pentru determinarea modului de intervenţie,
pentru soluţionarea conflictului şi pentru trasarea direcţiilor de acţiune.
Concluzii
Analiza şi modurile de soluţionare a conflictelor joacă un rol important în
numeroase domenii, de la afaceri, la litigiile guvernamentale, sectorul politic,
procese de management, operaţiunile militare şi altele. În acest scop, au fost
propuse şi studiate mai multe modele formale de analiză pentru situaţiile de
conflict. Diferitele instrumente propuse pot fi considerate modele matematice de
analiză ce au în vedere soluţionarea conflictelor. Alături de modele consemnate
în literatura de specialitate. au fost prezentate şi alte abordări pentru analiza
conflictului, bazate pe unele idei ce îşi au bazele în geopolitică şi în cadrul
teoriei securităţii regionale şi a complexelor de securitate. Se poate afirma că nu
există o teorie „universală” de analiză a conflictelor, modelele fiind puternic
dependente de conflictul pe care îl avem de analizat.
În ceea ce priveşte analiza de conflict aceasta abordează o problemă
general regăsită în managementul crizelor şi în prevenirea conflictelor şi prin
intermediul modelelor şi a instrumentelor de analiză se fac recomandări pentru
rezolvarea situaţiei conflictuale.
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TRANSFORMĂRI STRATEGICE ÎN REGIUNEA ESTICĂ
A MĂRII MEDITERANE
*

Dr. Mihai-Ştefan DINU

Regiunea Est-Mediteraneană reprezintă, din punct de vedere geostrategic, un spaţiu
de intersecţie regională şi continentală. Acesta este motivul pentru care actorii internaţionali
sunt interesaţi să aibă o prezenţă activă în această zonă care se învecinează cu alte regiuni
strategice importante precum Orientul Mijlociu, Africa de Nord şi Regiunea Mării Negre. În
plus, problemele de securitate ale acestei regiuni sunt foarte sensibile; orice creştere a
complexităţii lor ar putea determina degradarea securităţii nu doar în acest spaţiu, ci şi în
regiunile învecinate.
Cuvinte-cheie: strategie, securitate, Turcia, SUA, Siria, Rusia, gaze naturale.

Introducere
Regiunea Mării Mediterane a fost caracterizată din vremuri istorice drept
un mediu divers, flexibil, activităţile umane desfăşurate în această zonă fiind
definite de o anumită stare de instabilitate. Nici nu avea cum să fie altfel, din
moment ce regiunea a fost cunoscută drept important spaţiu de tranzit geografic,
comercial, imigraţionist etc. Este, în primul rând, spaţiu naval de tranzit între
bazinul Mării Negre şi Oceanul Atlantic, între Oceanul Atlantic şi Oceanul
Indian, apoi spaţiul tranzitat de populaţiile imigraţioniste în drumul lor dinspre
continentul african spre continentul european, şi, nu în ultimul rând, poate cel
mai important spaţiu de intersecţie a rutelor comerciale şi de transport a
resurselor energetice între porturi aflate pe toate continentele planetei.
Având în vedere aceste aspecte, de-a lungul timpului atât marile puteri cât
şi statele riverane au căutat să se adapteze acestui mediu, fie pentru a putea
profita la maxim de oportunităţile furnizate de vecinătatea bazinului
mediteranean pentru a-şi urmări interesele naţionale, sau, din contră, pentru a
putea contracara eficient orice ameninţare ce ar fi afectat interesele proprii sau
ale alianţelor din care făceau parte.
Marea Mediterană a fost cunoscută de-a lungul timpului sub diverse
denumiri: Mare Nostrum1, Marea Albă (Akadeniz2), Marea cea Mare (Yam
Gadol3).
Marea Mediterană pe care o cunoaştem astăzi este rezultatul marilor
civilizaţii istorice sau puteri coloniale moderne: feniciană, greacă, etruscă – în
Antichitate, genoveză, veneţiană, catalană – în Evul Mediu, olandeză, britanică,
otomană, franceză şi rusă – de la 1500 şi până aproape de începutul secolului XX.
*
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În ciuda faptului că în secolul al XX-lea s-au dezvoltat enorm transporturile
feroviare şi cele aeriene, transporturile maritime au rămas un mijloc eficient de
transport până în prezent, Marea Mediterană reprezentând una dintre cele mai
folosite rute de transport maritim internaţional. Astfel, prin Mediterana trece
aproape o treime din traficul maritim internaţional, un sfert din transportul de
resurse petroliere, infrastructura portuară conţinând nu mai puţin de 450 de
porturi şi terminale portuare4.
În acest context, regiunea estică a Mării Mediterane capătă o importanţă
aparte, aici fiind plasat Canalul Suez, care leagă Marea Mediterană de Marea
Roşie.
Existenţa Canalului Suez face posibilă scurtarea rutei europene dintre
Oceanul Atlantic şi Oceanul Indian, via Marea Mediterana cu mai bine de 8000
de kilometri, faţă de ruta care ar ocoli continentul African (figura nr. 1).

Figura nr. 1. Rute de transport între Oceanul Atlantic şi Oceanul Indian

De asemenea, Canalul Suez reprezintă o rută de transport al petrolului din
golful Persic către Europa şi America.
Pornind de la aceste aspecte, am considerat că regiunea estică a Mării
Mediterane merită o atenţie deosebită din punct de vedere al transformărilor
geostrategice. Astfel în prezenta lucrare vom analiza starea de securitate a
regiunii concentrându-ne asupra profilului geostrategic al acesteia dar şi a
problemelor existente în zonă, în special a acelora ce ar putea conduce la
schimbarea fizionomiei geostrategice a regiunii.

4
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Area and its Atlantic Approaches, http://www.bluemassmed.net
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1. Statele din regiunea estică a Mării Mediterane
Regiunea Mării Mediterane constituie, din punct de vedere geostrategic, o
zonă de intersecţie regională şi continentală. Este plasată la intersecţia regiunii
Europei de Sud-Est cu regiunea Orientului Mijlociu şi a Africii de Nord, cu
deschidere imediată spre Caucaz şi Asia Centrală, regiuni ce corespund celor trei
continente care, de asemenea, îşi găsesc intersecţia în această zonă: Europa,
Africa şi Asia (figura nr. 2).

Figura nr. 2. Regiunea Estică a Mării Mediterane, zonă de intersecţie regională şi continentală

Discutând despre regiunea estică a Mării Mediterane, ne vom concentra
atenţia asupra statelor riverane situate în partea de est a bazinului Mării
Mediterane.
Identificăm, astfel, un număr de şase state: Cipru, Egipt, Israel, Liban,
Turcia şi Siria (figura nr. 3).

Figura nr. 3. Statele din regiunea estică a Mării Mediterane
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Cu excepţia Ciprului, celelalte state sunt, în mod tradiţional, percepute ca
aparţinând regiunii Orientului Mijlociu şi Africii de Nord. Pentru o imagine cât
mai clară ale acestor state vom prezenta, în continuare, pe scurt, repere specifice
fiecăruia dintre acestea, folosind informaţii furnizate de baza de date World
Factbook5.
Cipru este un stat insular cu o populaţie estimată la 1.155.403 locuitori.
Din punct de vedere etnic, populaţia este alcătuită din 77% greci, 18% turci şi
5% alte etnii. Profilul religios al populaţiei este majoritar ortodox (78%), 18%
fiind musulmani, iar 4% alte religii.
Pe fondul disensiunilor etnice dintre ciprioţii greci şi ciprioţii turci, insula
este împărţită din anul 1983, când partea de nord a insulei s-a declarat drept
Republica Turcă a Ciprului de Nord, noua entitate fiind recunoscută oficial
numai de către Turcia.
În ultimii ani, la iniţiativa comunităţii internaţionale şi cu sprijinul Uniunii
Europene (al cărui stat membru Cipru este din anul 2004) au avut loc numeroase
runde de negocieri destinate reunirii celor două părţi ale insulei.
Egiptul aparţine tradiţional Nordului Africii, având o populaţie de circa
85.294.388 locuitori, din punct de vedere etnic 99,6% constituind egipteni, 0,4%
alte etnii. Profilul religios al populaţiei este dat de o majoritate musulmană
(suniţi), aproximativ 90% din populaţie, 9% fiind copţi, iar 1% creştini
Teritorial, deţine o poziţie strategică remarcabilă, ce îi dă posibilitatea să
controleze Peninsula Sinai - singura trecere terestră între Africa de Nord şi Asia
de Vest - şi Canalul Suez (care face legătura între Mediterana şi Oceanul
Indian). Mărimea ţării, ca şi vecinătatea cu Israelul, transformă Egiptul într-un
factor important în geopolitica Orientului Mijlociu.
Egiptul a fost cel de al doilea stat, după Tunisia, cuprins de valul
Primăverii Arabe, în anul 2011. Alegerile din anul 2012 au adus la preşedinţie
candidatul Frăţiei Musulmane, Mohammed Mursi.
Israelul are o populaţie estimată la 7.707.042 locuitori, din punct de
vedere etnic 76,4% dintre aceştia fiind evrei, 23,6% arabi. Decupajul religios al
populaţiei prezintă 75,6% populaţie de religie iudaică, 16,9% musulmani, 2%
creştini, 1,7% druzi, 3,8 % alte religii.
Israelul dispune de ieşire la Marea Mediterană deţinând o poziţie
strategică semnificativă în vestul Orientului Mijlociu. După războiul araboisraelian din 1973, Israelul continuă să aibă probleme cu palestinienii, diferendul
teritorial cu Iordania fiind rezolvat în 26 octombrie 1994, printr-un tratat de
pace.
Libanul are o populaţie de circa 4.131.583 locuitori, majoritatea (95%)
fiind arabi, cu o minoritate (4%) armeană alături de 1% alte etnii. Din punct de
vedere religios populaţia este alcătuită din 59,7% musulmani (shiiţi, suniţi,
druzi, alawiţi ş.a.), 39% creştini (maroniţi, ortodocşi de rit grec, armean sau
sirian, romano-catolici, protestanţi etc.) şi 1,3% alte religii.

5

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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Din punct de vedere strategic, alături de Israelul şi Siria, poate controla
limita maritimă a Orientului Mijlociu, la Marea Mediterană şi terminalele rutelor
comerciale dintre bazinele Mării Mediterane, Mării Caspice şi spaţiul Golfului.
A înregistrat progrese remarcabile în ceea ce priveşte reconstrucţia
instituţiilor politice, recâştigându-şi stabilitatea după 1991, la sfârşitul unui
război civil de 16 ani. Desfăşoară primele alegeri legislative de la terminarea
războiului civil în anul 2005.
Deşi sub influenţa valului de mişcări populare ale Primăverii Arabe
populaţia Libanului a demonstrat împotriva politicii partinice, dar nu au existat
consecinţe privind schimbări în sistemul politic.
Siria are o populaţie de circa 22.457.336 locuitori, grupurile etnice
principale fiind: arabi 90,3%, kurzi 9,7%, armeni şi alte etnii. Din punct de
vedere religios, populaţia este alcătuită din musulmani sunniţi 74%, alawiţi,
druzi şi diferite secte musulmane 16%, creştini (diferite denominaţii) 10% şi
evrei (comunităţi restrânse în Damasc, Al Qamishli şi Alepp).
Siria este republică prezidenţială (conducerea aparţine de decenii familiei
Assad).
Legată multă vreme de evoluţia conflictului israeliano-palestiniană, istoria
Siriei este în prezent supusă unor încercări dificile. Pe fondul Primăverii Arabe
din anul 2011, în provincia Dara, situată în sudul Siriei,se declanşează proteste
antiguvernamentale, cu privire la legalizarea partidelor politice şi îndepărtarea
autorităţilor locale corupte. Demonstraţiile s-au răspândit la nivelul principalelor
oraşe, însă intensitatea şi mărimea acestora au variat. Au loc ciocniri violente
între susţinătorii opoziţiei şi forţele guvernamentale, totul culminând cu ciocniri
armate între părţile menţionate. În decembrie 2012 forţele antiguvernamentale
unite sub egida Coaliţia Naţională a Revoluţiei Siriene şi a Forţelor de Opoziţie
au obţinut recunoaşterea a peste 130 de state ca singur reprezentant legitim al
poporului Sirian. Acest fapt nu a condus, însă, la încetarea ostilităţilor, numărul
victimelor ajungând la nivelul zecilor de mii.
Turcia reprezintă un actor major în regiune. Cu o populaţie de
80.694.485, majoritar musulmană (99,8%) aparţinând ramurii sunite a islamului,
Turcia are ca principale grupuri etnice turci (70-75%), kurzi (18%), şi alte
minorităţi (7-12%).
Turcia dispune de o poziţie strategică remarcabilă: pe axele terestre
(Europa de Sud-Est – Orientul Apropiat şi Mijlociu şi Caucaz – Mediterana,
Marea Neagră – Marea Mediterană) şi navală (Marea Mediterană – Marea
Neagră – Europa de Est şi de Nord); controlează strâmtorile Bosfor şi
Dardanele.
Statul turc dispune de o economie modernă, în plină dezvoltare, la care
contribuie din ce în ce mai mult sectoarele industriei şi serviciilor, deşi
tradiţionalul sector al agriculturii încorporează 25% din forţa de muncă
disponibilă. Relaţii comerciale foarte dinamice (exporturi de 27 miliarde),
orientate spre: Germania (10%), Marea Britanie (6%), Franţa (5%), Federaţia
Rusă (4,4%).
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2. Tendinţe strategice ala actorilor statali regionali şi internaţionali în
regiunea estică a Mării Mediterane
Criza financiară din perioada 2008-2010 alături de evenimentele care au
avut loc în ultimii ani în multe dintre statele riverane Mării Mediterane, cum ar
fi schimbările produse în urma Primăverii Arabe au determinat schimbări atât în
arhitectura de securitate a zonei estice a Mării Mediterane cât şi în proiectarea
intereselor unor actori internaţionali importanţi în regiune.
Având în vedere că statele cuprinse în regiunea estică a Mării Mediterane
sunt, aşa cum notam anterior, considerate a aparţinând în mod tradiţional
regiunii Orientului Mijlociu şi Africii de Nord, suntem de părere că o analiză a
intereselor actorilor regionali sau internaţionali din regiune nu poate fi realizată
decât în contextul mai larg, dar specific, al regiunii Orientului Mijlociu şi Africii
de Nord.
În ceea ce priveşte arhitectura de securitate a zonei estice a Mării
Mediterane, trebuie să spunem că aceasta este influenţată în mod direct de
evoluţiile recente din regiunea Orientului Mijlociu şi Africii de Nord.
Arhitectura de securitate fundamentată pe parteneriatele strategice ale
Statelor Unite pe de o parte cu Turcia şi Israel, pe de cealaltă parte cu Egipt şi
Israel (figura nr. 4) era proiectată pentru a asigura o cât mai solidă stabilitate
regiunii Orientului Mijlociu.

Figura nr. 4. Trilateralele strategice ale SUA estul Mării Mediterane

Au existat, însă, o serie de factori care au dus la schimbarea configuraţiei
acestor trilaterale strategice.
Este vorba, în primul rând, despre Turcia, a cărei politică a fost modelată
în ultima perioadă, în scopul accederii la Uniunea Europeană ca membru deplin,
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multe dintre aspectele politicii sale externe reflectând nevoia de ajustare la
direcţia europeană. Ca stat al cărui teritoriu se întinde pe două continente (cel
european şi cel asiatic), Turcia pare a transpune această dualitate şi în orientarea
politicii sale externe, în sensul în care tinde ca direcţia europeană să fie privită
drept o oportunitate şi să acţioneze în consecinţă prin acţiuni bilaterale de
cooperare în regiunile învecinate precum Balcanii sau Zona Mării Negre. În ceea
ce priveşte direcţia asiatică a proiectării intereselor sale, şi ne referim aici în
special la regiunea Orientului Mijlociu, Turcia are tendinţa de a o percepe ca pe
o sursă de riscuri la adresa securităţii sale naţionale, şi, de aceea de a acţiona
unilateral în problemele regiunii cum ar fi problema kurdă, conflictul israelianopalestinian, sau situaţia Ciprului.
De altfel, răcirea relaţiilor turco-israeliene, răcire care a destabilizat pentru
o perioadă de aproape trei ani trilaterala strategică SUA – Turcia – Israel, poate
fi relaţionată direct evoluţiei conflictului israeliano-palestinian, în sensul în care
o navă sub pavilion turc, destinată transportului de ajutoare pentru Gaza, a fost
supusă unui raid de comando în anul 2010 de către forţele israeliene. Refuzul
autorităţilor israeliene de a-şi cere scuze faţă de regretabila acţiune a fost criticat
de către guvernul turc, care, prin vocea ministrului de externe Ahmet Davutoglu,
anunţa suspendarea6 tuturor acordurilor militare dintre cele două ţări până la
primirea scuzelor privind moartea a nouă persoane rezultată în urma raidului
israelian şi încetarea blocadei navale pentru Gaza.
Mai mult, în aceeaşi perioadă relaţiile turco-israeliene au fost inflamate de
subiectul exploatării rezervelor de gaze naturale din platforma maritimă, în
spaţiul cuprins între Cipru, Turcia, Liban, Siria, Israel şi Egipt. În opinia noastră,
o posibilă sursă de tensiuni între Turcia şi Israel nu ar apărea pe fondul
exploatării resurselor de gaz natural aflate în Zona Economică Exclusivă a
Israelului, care este reglementată pe baza normelor de drept internaţional, ci din
contractele consorţiilor economice pe care Israelul le formează fie cu SUA fie cu
Cipru pentru a exploata în condiţii legale rezervele de gaz natural aflat în Zona
Economică Exclusivă a Ciprului. Luând în considerare situaţia încă neclară a
negocierilor privind statutul reunificării Ciprului, iniţiativele economice anterior
menţionate ale Israelului ar putea conduce la dispute suplimentare între cele
două state mediteraneene care altădată constituiau aliaţi de nădejde.
De altfel, în ceea ce priveşte relaţiile militare dintre cele două state trebuie
să menţionăm că anul 2012 a fost primul an în care exerciţiului militar întrunit
Reliant Mermaid, instrument de cooperare militară tradiţional al trilateralei
strategice SUA – Turcia – Israel, s-a desfăşurat fără participarea Turciei, ca
urmare a suspendării de către Turcia a tuturor acordurilor militare cu Israelul.
Este evident că o astfel de situaţie nu convine, din punct de vedere
strategic, SUA care consideră că prin retragerea Turciei din trilaterala amintită
este periclitată stabilitatea regională pe partea de Nord a zonei estice a Mării
Mediterane, şi poate din această cauză poate reconfigura structura trilateralei
6

Sebnem Arsu, Alan Cowel, Turkey Expels Israeli Envoy in Dispute Over Raid, www.nytimes.com/
2011/09/03/world/middleeast/03turkey.html?p. ewanted=all
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nordice prin ocuparea locului lăsat liber de Turcia de către Grecia. Această
reconfigurare poate avea şanse ridicate de realizare, dacă luăm în considerare că,
din anul 2011, SUA împreună cu Israelul şi Grecia au desfăşurat exerciţiul
militar întrunit naval şi aerian Noble Dina, în zona maritimă din jurul insulei
Creta şi în zona estică a Mării Mediterane. Desfăşurat de obicei pe o perioadă de
15 zile exerciţiul presupune simularea angajării în situaţie de luptă împotriva
submarinelor, lupte aeriene şi acţiuni de protecţie a platformelor maritime de
extragere a gazului natural din Mediterana7. În opinia noastră, această iniţiativă
de cooperare militară poate constitui o alternativă la tradiţionala trilaterală SUA,
Turcia, Israel, însă trebuie să avem în vedere şi faptul, deloc de neglijat, că
Grecia constituie un rival regional tradiţional al Turciei, iar promovarea Greciei
în poziţia de putere regională majoră în Mediterana de Est nu ar conduce decât
la un şi mai ridicat grad de complexitate al relaţiilor de rivalitate deja existente
între Turcia şi Grecia, ceea ce ar face posibilă apariţia unui triunghi de
instabilitate între Turcia, de o parte, şi Grecia şi Israel de cealaltă parte. Acest
aspect se pare că nu a trecut neobservat de către SUA, care s-a implicat prin
preşedintele Barack Obama8 în rezolvarea disputei dintre Turcia şi Israel.
De cealaltă parte a zonei estice a Mării Mediterane, problemele apărute în
cazul trilateralei SUA – Egipt – Israel, sunt relaţionate Egiptului, mai exact cum
se va schimba atitudinea autorităţilor de la Cairo după procesul de democratizare
a societăţii egiptene, care a rezultat ca o consecinţă a mişcărilor populare
denumite Primăvara Arabă.
Trilaterala SUA, Egipt, Israel a funcţionat cu succes în trecut, când atât
preşedintele Hosni Mubarak, cât şi segmentul militar acordau o atenţie deosebită
relaţiilor cu Israelul, în special pentru că aceste relaţii erau sprijinite de un acord
de asistenţă economică cu SUA, în valoare de 13 miliarde de dolari anual9.
Potrivit specialiştilor10, aceste sume ajutau la modernizarea armatei egiptene,
sprijinind dezvoltarea instituţiilor militare în detrimentul pornirii unei curse a
înarmărilor cu Israelul.
Astăzi, trilaterala sudică se confruntă cu o stare de incertitudine provenită
din modul în care vor alege autorităţile nou alese ale Egiptului să modeleze
politica externă a statului. Câştigarea alegerilor prezidenţiale de către candidatul
Frăţiei Musulmane, perceput drept o grupare politică cu tendinţe islamiste, nu
dau semnale de încurajare privind resolidificarea trilateralei, cu atât mai mult cu
cât, în aprilie 2012, Egyptian General Petroleum Corporation, anunţa că ar
putea înceta livrările de gaze naturale către Israel.
7
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Iată aşadar că viitorul politicii SUA privind Mediterana de Est pare mai
degrabă neclar, în condiţiile în care majoritatea statelor riverane s-au confruntat
cu schimbări de regim politic, ceea a sporit gradul de impredictibilitate al
politicii externe duse de fiecare dintre acestea.
Un alt actor internaţional important în regiune este Rusia, privită de către
Turcia drept un competitor strategic pe termen lung.
Rusia este prezentă activ în Mediterana încă din anul 1958, după
intervenţia SUA în Liban. La acea dată URSS poziţiona în zonă o escadrilă
înaintată a flotei din Marea Neagră şi obţinea dreptul de a folosi unele facilităţi
navale din statele arabe precum Egipt sau Siria. De altfel, din 1977, portul sirian
Tartus devine principala bază de sprijin din Mediterana, după abandonarea
bazelor din Egipt.
Din anul 1991, după dezintegrarea URSS, escadronul mediteranean îşi
încetează existenţa, însă începând cu anul 2007 forţe reduse ale flotei ruse sunt
trimise în Mediterana. Cu excepţia acestor forţe şi capacităţilor limitate de
sprijin ale bazei din Tartus, prezenţa militară a Rusiei în Mediterana este
neglijabilă, însă, opinia noastră este că principalul instrument al Rusiei în
regiune este politica sistematică de penetrare economică şi geostrategică, în
special către Cipru şi Grecia, pe fondul menţinerii deschiderilor obţinute către
Egipt şi Irak. Sprijină, de asemenea, activ Siria, în special după declanşarea
ciocnirilor dintre rebeli şi forţele guvernamentale. Folosind în special
instrumentele diplomatice Rusia a devenit singura putere care sprijină în mod
deschis regimul sirian al preşedintelui Assad, criticând iniţiativele care sprijină
forţele rebele antiguvernamentale11. Deşi există păreri care motivează acţiunile
Moscovei pe fondul intereselor economice pe care aceasta le are în Siria, opinia
noastră este că acestor interese economice direct relaţionate Siriei, le sunt
adăugate interese privind resursele energetice existente în platforma maritimă a
estului Mării Mediterane. În acest fel poziţia geografică a Siriei, ca şi poziţia
bazei militare din portul Tartus, constituie atuuri necesare continuării strategiei
energetice ruseşti fundamentată pe exploatarea sau transportul resurselor de gaze
naturale din zonă. Evident, această strategie energetică a Rusiei este modelată şi
de actualele contracte ale gigantului industriei energetice ruseşti GAZPROM.
Acesta este principalul furnizor de gaze naturale pentru Europa şi Turcia (o
treime din gazul livrat se îndreaptă către acestea), mai mult de jumătate din
cantitatea furnizată fiind provenită din zona estică a Mării Mediterane.
Revenind la cadrul strategic general al zonei analizate, putem observa,
după analiza prezentată privind acţiunile şi interesele strategice ale principalilor
actori statali regionali şi internaţionali, că starea de securitate a regiunii este
afectată de o serie de aspecte printre care războiul civil din Siria, conflictul
israeliano-palestinian şi disputele privind delimitările maritime ale zonei.

11
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Concluzii
Având în vedere bogatele rezerve de gaze naturale, dar şi sărăcia solului
în resurse energetice a unora dintre statele analizate anterior, credem că
tendinţele viitoare, în ciuda disensiunilor actuale, se vor dezvolta în sensul
cooperării economice, ceea ce va conduce la crearea de consorţii economice
multinaţionale.
În funcţie de poziţia pe care o va adopta Rusia, pentru a consolida poziţia
GAZPROMULUI în regiune în scopul impunerii ca jucător major în industria
extracţiei de gaze naturale şi a transportului acestora, statele din zonă se pot alia,
fie între ele, fie cu GAZPROMUL, pentru a-şi urmări interesele naţionale.
Din acest punct de vedere, atât Ciprul cât şi Israelul preţuiesc expertiza
tehnică deţinută de Rusia şi, de asemenea, apreciază potenţialul sprijin politic de
care s-ar bucuria fiecare dintre aceste două state în disensiunile pe care le-ar
putea avea cu Turcia în privinţa exploatărilor de gaze naturale aflate în
apropierea părţii de nord a Ciprului.
Totodată, în ceea ce priveşte prezenţa economică rusească în zonă,
apreciem că aceasta va depinde masiv de evoluţia conflictului Sirian, o
eventuală victorie a rebelilor putând însemna, poate, chiar şi imposibilitatea de
a-şi menţine singura bază din Mediterana. Mai mult, în cazul scenariului în care
minoritatea alewită ar dori autonomie faţă de Siria, teritoriul ocupat în prezent
de această comunitate obstrucţionând în mare măsură accesul Siriei, nu numai la
resurse energetice, ci şi accesul maritim.
Aspectele specifice analizate antterior ne conduc, în continuare, spre
formularea câtorva concluzii:
deşi poate fi considerată o zonă omogenă din punct de vedere cultural
(influenţele climatice, profilele religioase majoritar musulmane), politica externă
dezvoltată de fiecare stat al zonei a condus mai degrabă către apariţia de
disensiuni, şi mai puţin către relaţii de cooperare solide, de durată;
configuraţia geostrategică a suferit modificări ca o consecinţă directă a
desfăşurării Primăverii Arabe. Procesele de democratizare sprijinite de noile
regimuri nu au adus la putere, până acum, forţe politice care să sprijine
acordurile angajate de fostele regimuri;
din cauza nivelului scăzut de predictibilitate a acţiunilor noilor autorităţi,
este imposibilă o reconfigurare rapidă a alianţelor strategice regionale;
mai mult, acestei lipse de predictibilitate, care a adus un grad mai mare
de instabilitate în zonă, i se poate adăuga situaţia dramatică a Siriei, a cărei
instabilitate internă, poate fi exportată fie prin intermediul miliţiilor kurde din
nord-vestul ţării către comunităţile kurde, învecinate, din Irak, Iran, Turcia sau
Azerbaidjan, fie prin intermediul grupărilor fundamentaliste de luptători rebeli,
asemănător modelului Cecenia-Daghestan.
importanţa strategică a zonei va creşte, pe fondul exploatărilor de gaze
naturale, şi odată cu aceasta se va dori securizarea mai puternică a rutelor de
transport al resurselor energetice care o tranzitează.
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DREPTUL ŞI OPERAŢIILE MILITARE
Anelis-Vanina ISTRĂTESCU*
Asigurarea securităţii internaţionale prin intermediul structurilor militare constituie
un exerciţiu permanent, al cărui succes depinde de gradul de profesionalizare şi de perpetua
regenerare a trupelor, de echipamentele şi tehnologia folosite, de eficientizarea capacităţii
operaţionale şi a sistemelor de informaţii, cu alte cuvinte, de optimizarea factorului uman şi
material, corelativ noilor riscuri şi provocări.
În situaţia declanşării războiului, indiferent de durata, natura sau intensitatea
acestuia, linia de demarcaţie între acţiunile legitime şi cele nelegitime este dificil de trasat,
având în vedere tocmai caracterul imprevizibil al conflictului armat, care, cu toate acestea,
trebuie să se conformeze unui ansamblu de norme specifice şi să răspundă cerinţei legalităţii.
Legile războiului, implementate şi dezvoltate prin multiple instrumente juridice internaţionale
la care au aderat numeroase state, s-au născut tocmai din necesitatea salvgardării valorilor
sociale fundamentale, elemente indispensabile pentru stabilitatea şi progresul omenirii.
Cuvinte-cheie: legitim, răspundere, justiţie militară, precedent judiciar, drept
operaţional.

Introducere
Prin prisma obligaţiilor asumate prin acorduri şi tratate internaţionale,
atunci când decid o intervenţie armată pe teritoriul altui stat, statele
„invadatoare” trebuie să conştientizeze pe de o parte, importanţa respectării
suveranităţii naţionale, iar pe de altă parte, să depună toate eforturile pentru
evitarea prejudicierii civililor. În asemenea cazuri, intervenţiile militare trebuie
să fie laborios analizate şi planificate, prin raportare la circumstanţele concrete
în care urmează să fie aduse la îndeplinire, graniţa dintre legitimitate şi
ilegitimitate fiind uneori, imposibil de stabilit. Nici o lege, uzanţă, cutumă sau
ideologie nu poate servi drept justificare pentru masacrele cărora le cad victime,
civilii inocenţi, aflaţi în imposibilitatea de a se apăra ori de a riposta.
Desfăşurarea operaţiilor militare în condiţii optime este aşadar, condiţionată de
respectarea strictă a unor reguli juridice, a căror finalitate constă în protejarea
fiinţei umane şi a virtuţilor sale inerente, prin disciplinarea conduitei statelor şi
limitarea oricăror ingerinţe arbitrare, nejustificate ori disproporţionate din partea
autorităţilor publice.
1. Rolul jurisprudenţei în implementarea dreptului în operaţiile
militare
Responsabilizarea autorităţilor militare în teatrele de operaţii reprezintă un
imperativ al societăţilor democratice, cu atât mai mult cu cât amploarea şi natura
*
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misiunilor îndeplinite de forţele armate sunt direct influenţate de provocările
mediului de securitate zonal, regional şi global. Participarea la operaţii militare
trebuie însă subsumată, spiritului şi literei legii, ca şi exigenţei de legitimitate
impusă oricărei activităţi ale cărei efecte se răsfrâng total sau parţial, direct sau
indirect, asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Atât
disciplinarea, cât şi responsabilizarea militarilor în acţiunile îndeplinite, se
realizează prin legi ori alte acte normative cu forţă juridică similară legii, ca şi
prin hotărârile pronunţate de instanţele judecătoreşti, deci prin mecanismul
jurisdicţional creat de orice naţiune la nivel intern ori de o colectivitate de state
la nivel internaţional.
În ansamblul mecanismelor de funcţionare a societăţii moderne, justiţia ne
apare ca instrument menit a asigura echilibrul dintre lege şi situaţiile conflictuale
decurgând din aplicarea ei, ca vector de echitate între părţile aflate pe poziţii
contrare, cu rol în menţinerea stabilităţii şi disciplinarea conduitei indivizilor ori
statelor.
În cazul militarilor, aceste obiective vor fi aduse la îndeplinire prin
intermediul instanţelor specializate, a căror menţinere în unele state continuă să
facă obiectul disputelor doctrinare.
Susţinătorii conceptului de „justiţie militară” pornesc de la ideea
necesităţii ca militarii care încalcă legea şi regulamentele militare, să fie
cercetaţi şi judecaţi de magistraţi care cunosc intimitatea vieţii ostăşeşti intra
murus, şi care, dată fiind pregătirea lor juridică şi militară, sunt în măsură să ia
cele mai adecvate măsuri pentru reprimarea faptelor cu incidenţă penală. În
sprijinul aceleiaşi teorii, se arată că prin intermediul unei justiţii specializate,
instituţia militară în ansamblu se fortifică, ceea ce determină implicit, întărirea
capacităţii de apărare a ţării şi consolidarea puterii statului. În fine, un al treilea
argument exprimat în doctrina de specialitate, ar fi acela că procurorii şi
judecătorii militari au posibilitatea ca, alături de comandanţi, să acţioneze, astfel
încât să menţină încrederea subordonaţilor în competenţa eşaloanelor superioare,
ceea ce este hotărâtor pentru păstrarea ordinii şi disciplinei militare1.
Achiesăm la ideea necesităţii de a coopta magistraţi specializaţi în
procesele militare, cu motivarea principală că aceştia vor fi întotdeauna mai bine
plasaţi în înţelegerea particularităţilor vieţii militare şi a tuturor aspectelor
decurgând din calitatea de militar. În opinia noastră, soluţionarea litigiilor
privitoare la militari nu implică în mod necesar existenţa unor instanţe militare,
ci poate fi îndeplinită cu succes de către magistraţi care îşi desfăşoară activitatea
în complete specializate, ce pot funcţiona chiar în cadrul instanţelor
judecătoreşti de drept comun.
Locul jurisprudenţei în ierarhia izvoarelor dreptului s-a consolidat, iar
importanţa acesteia pentru prezervarea legalităţii nu poate fi tăgăduită.
De pildă, potrivit art. 38 din Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie, în
soluţionarea diferendelor care îi sunt deduse judecăţii, Curtea va aplica: a)
1

V. Siserman, Justiţia militară în România. Tradiţie şi actualitate, Editura Militară, Bucureşti, 2004, p. 199.
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convenţiile internaţionale, fie ele generale, fie speciale, care stabilesc reguli
recunoscute în mod expres de statele aflate în litigiu; b) cutuma internaţională,
ca dovadă a unei practici general acceptată ca reprezentând dreptul; c)
principiile generale de drept recunoscute de naţiunile civilizate; d) hotărârile
judecătoreşti şi doctrina specialiştilor celor mai calificaţi în dreptul public al
diferitelor naţiuni, ca mijloace auxiliare de determinare a regulilor de drept.
Şi în doctrină s-au făcut aprecieri cu privire la importanţa jurisprudenţei,
considerându-se că practica instanţelor judecătoreşti, aşa cum rezultă din
hotărârile date de acestea, constituie un mijloc auxiliar de determinare a
normelor dreptului internaţional. De principiu, instanţele nu sunt creatoare de
norme juridice, rolul lor fiind acela de a aplica la cazuri concrete prevederile
actelor normative, dar hotărârile lor pot avea un rol important în stabilirea
existenţei şi a conţinutului unor norme de drept, iar prin argumentele pe care le
aduc în motivarea hotărârilor, contribuie atât la determinarea, cât şi la
dezvoltarea dreptului internaţional2.
În ceea ce ne priveşte, opinăm că, dincolo de impactul lor asupra
determinării normelor juridice, hotărârile instanţelor naţionale ori internaţionale
pot fi invocate în cauze similare ca precedente judiciare, care pot forma o linie
directoare, cu caracter previzibil, pentru justiţiabilii aflaţi în aceleaşi ipoteze
legale. De asemenea, astfel de hotărâri servesc şi la clarificarea normelor
echivoce sau lacunare, având un aport esenţial în restabilirea ordinii de drept în
cazurile nereglementate pe cale legală şi conducând la uniformizarea practicii
judiciare într-o materie dată.
Pe cale de consecinţă, suntem de părere că jurisprudenţa îndeplineşte un
rol triplu, fiind: a) izvor subsidiar de drept, prin contribuţia pe care o are la
reglementarea raporturilor juridice care nu au primit o rezolvare legală sau a
căror rezolvare este parţial reglementată de legiuitor; b) instrument de
uniformizare a practicii judiciare, prin crearea unei „speranţe legitime” în
favoarea celor care participă la actul de justiţie; c) mijloc de prevenire şi
combatere a încălcărilor normelor juridice ori a regulilor de convieţuire
socială, având în vedere posibilitatea organelor judiciare de a aplica sancţiuni, în
scop represiv şi educativ.
Spre exemplu, în România, deciziile judiciare pronunţate de instanţa
supremă în soluţionarea recursurilor în interesul legii promovate ca urmare a
existenţei unei practici judiciare inconsecvente, devin obligatorii pentru
instanţele judecătoreşti ierarhic inferioare, având forţă juridică similară legilor.
În acest sens, menţionăm exemplificativ, decizia nr. XXVI din 16.04.2007
pronunţată de ICCJ în soluţionarea recursului în interesul legii ce a format
obiectul dosarului nr. 51/2006 şi publicată în M. Of. nr. 772/14.11.2007.
Pronunţarea unei astfel de decizii s-a impus, ca urmare a existenţei unei
practici neunitare referitoare la competenţa de soluţionare a cauzelor având ca
obiect infracţiuni prevăzute în art. 331-352 din Codul Penal sau alte infracţiuni
2

V. Creţu, Drept internaţional public, Ediţia a IV a, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006, pp.
51- 52.
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legate de îndatoririle de serviciu comise de personalul militar al fostei Direcţii
Generale a Penitenciarelor, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 293/2004,
publicată iniţial în M. Of. nr. 581/30.06.2004. Legea în cauză privea situaţia
funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, stabilind că toţi militarii din sistemul penitenciarelor dobândeau
statutul de funcţionari publici cu statut special.
Existau astfel, pe de o parte, instanţe care au apreciat că asemenea cauze
trebuiau tranşate de instanţele civile, ca urmare a demilitarizării personalului din
fosta Direcţie Generală a Penitenciarelor, iar pe de altă parte, instanţe care au
stabilit că competenţa de soluţionare a cauzelor de acest gen revenea instanţelor
militare, în cazul în care litigiile se aflau pe rol la data intrării în vigoare a legii
menţionate.
Prin decizia nr. XXVI/2007 instanţa supremă a adoptat un punct de vedere
nuanţat, statuând că în cauzele înregistrate pe rolul instanţelor militare anterior
intrării în vigoare a legii nr. 293/2004, competenţa de soluţionare revenea
instanţelor militare, în vreme ce în cazul pricinilor înregistrate ulterior datei la
care actul normativ devenise aplicabil, competenţa judecării lor aparţinea
instanţelor civile.
Că jurisprudenţa are un impact deosebit şi asupra operaţiilor militare, este
un fapt incontestabil, acest impact producându-se atât la nivel intern, cât mai cu
seamă internaţional.
Practica judiciară mai veche cristalizată de CEDO ne confirmă susţinerile.
În acest sens, facem trimitere, de pildă, la cauza Engel şi alţii c. Olandei3, în
care s-a decis că Statului nu îi este suficient să califice o infracţiune disciplinară
pentru a o sustrage obligaţiei fundamentale de a garanta un proces echitabil în
materie penală şi că diferenţele existente între pedepsele aplicabile militarilor şi
civililor nu se justifică prin faptul că imperativele şi condiţiile vieţii militare
diferă prin natura lor de cele ale vieţii civile.
Prin aceeaşi decizie, jurisdicţia europeană a statuat că distincţiile stabilite
între militarii de diferite grade, în ceea ce priveşte gama şi modalităţile de
executare a pedepselor disciplinare, pot fi dictate de un scop legitim, anume
păstrarea disciplinei prin metode adaptate la fiecare din categoriile de militari4.
Tot o speţă de referinţă în jurisprudenţa CEDO, cu implicaţii asupra
opticii referitoare la conduita militarilor în exerciţiul atribuţiilor lor, ca şi a
raporturilor dintre superiori şi subordonaţi,5 este Streletz, Kessler şi Krenz c.
Germaniei6, în care s-a conchis că, deşi scopul autorităţilor militare era de a
proteja graniţa cu orice preţ, raţiunea de stat invocată trebuia să fie ponderată de
principiile constituţionale şi legale germane, care prevedeau necesitatea
protejării vieţii umane. Instanţa europeană a apreciat că sancţiunea aplicată
petenţilor de autorităţile judiciare interne era justificată şi nu aducea nici un fel
3

Hotărârea CEDO din 8 iunie 1976.
Pentru mai multe comentarii, I. Dragoman, Drepturile judiciare ale militarilor, http://www.presamil.ro/
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5
Ibidem.
6
Hotărârea CEDO din 22 martie 2001.
4

148

de atingere drepturilor lor fundamentale, din perspectiva legalităţii pedepsei,
considerând că faptele comise de petenţi erau incriminate cu suficientă
accesibilitate şi previzibilitate, atât de legislaţia naţională germană, cât şi de
dreptul european al drepturilor omului.
Exemplele la care ne-am referit, au determinat un reviriment al legislaţiei
şi regulamentelor militare ale statelor pârâte, reprezentând o dovadă vie a
influenţei pe care o exercită jurisprudenţa asupra mersului societăţii, în general,
şi asupra operaţiilor militare, în special.
În prezentarea speţelor cu impact deosebit asupra mediului militar şi
îndeosebi asupra modalităţii în care s-au derulat anchetele privitoare la militarii
responsabili de uciderea mai multor participanţi la Revoluţia din 1989, nu am
putea omite nici hotărârea pronunţată de CEDO mai recent în cauza Asociaţia
21 Decembrie 1989 şi alţii c. României7, în care s-a reţinut încălcarea de către
Statul român, a dreptului la viaţă, din perspectivă procedurală, încălcare produsă
în urma tergiversării soluţionării cauzei de organele judiciare militare, care au
rămas în pasivitate vreme de mai mulţi ani, care nu au realizat o anchetă efectivă
şi care nu au permis petenţilor, Elena şi Nicolae Vlase, accesul la dosarul
privind decesul fiului lor, survenit în timpul manifestărilor anticomuniste. Pe de
altă parte, instanţa de la Strasbourg a conchis că autorităţile interne se făceau
vinovate şi de violarea dreptului la respectarea vieţii private şi de familie a
petentului Teodor Marieş, întrucât acesta putea fi interceptat în continuare de
organele statale, iar legislaţia naţională privitoare la siguranţa naţională8 nu
conferea suficiente garanţii pentru respectarea atributelor inerente vieţii private a
oricărui individ.
Hotărârea la care ne raportăm, prezintă importanţă jurisprudenţială, sub
aspectul exigenţelor care trebuie îndeplinite de autorităţile judiciare militare pe
parcursul desfăşurării activităţii de investigare şi cercetare penală, activitate care
trebuie să se caracterizeze prin celeritate, operativitate şi efectivitate, astfel încât
să se atingă scopul procesului penal, acela de tragere la răspundere penală a
celor responsabili de comiterea de infracţiuni. În egală măsură, hotărârea în sine
constituie un exemplu ilustrativ pentru toţi factorii militari, care nu se pot pune
la adăpost de rigorile legii penale, atunci când se dedau la acte ce aduc atingere
valorilor sociale ocrotite de statul de drept.
2. Limite juridice ale operaţiilor militare
Lupta armată nu se poartă haotic ori discreţionar, ci trebuie să se
circumscrie unor cerinţe menite a conferi eficienţă preeminenţei dreptului în
operaţiile militare. Ca orice mediu grevat de conflicte, teritoriul în care se
derulează lupta armată, poate deveni câmpul comiterii unor acte sau fapte ilicite,
susceptibile de a atrage răspunderea autorilor lor, ceea ce implică cercetarea,
7

Hotărârea CEDO din 24 mai 2011.
Legea internă analizată de Curte în această speţă a fost Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a
României.
8
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urmărirea, judecarea şi condamnarea persoanelor a căror vinovăţie a fost
stabilită pe bază de probe certe, în condiţii de contradictorialitate.
În lucrările de specialitate au fost sistematizate activităţile în care se
angrenează forţele armate, o astfel de sistematizare fiind utilă, atât din perspectivă
teoretică, cât şi din perspectivă practico-aplicativă, ţinând seama de complexitatea
şi multitudinea de operaţii îndeplinite de militari.
În vreme de pace, aceste activităţi constau în: pregătirea constantă pentru
integrarea în structurile militare europene şi euroatlantice cu accent deosebit pe
realizarea compatibilităţii şi interoperabilităţii structurilor; pregătirea pentru
respingerea oricărei agresiuni prin realizarea unei capacităţi de luptă de conducere
adecvate; pregătirea pentru participarea la operaţii multinaţionale, altele decât
războiul; angajarea în acţiuni de cooperare militară internaţională, desfăşurate în
cadrul bi şi multinaţional9.
Activităţile desfăşurate diferă în situaţii de criză, când structurile militare
pot lua parte la prevenirea declanşării unor acţiuni destabilizatoare, creşterea
treptată a capacităţii de luptă a forţelor, neutralizarea elementelor terorist –
diversioniste şi a altor formaţiuni înarmate ilegal, zădărnicirea încercărilor de
blocare a unor căi de comunicaţii spre anumite obiective, stoparea traficului cu
armament şi muniţii, interpunerea între grupările aflate în conflict în scopul
protejării cetăţenilor, indiferent de apartenenţa etnică sau religioasă, deblocarea
unor obiective politico - administrative sau economico - sociale controlate ilegal,
realizarea siguranţei strategice la frontieră şi în zone şi raioane cu obiective
importante10.
Pe timp de război, misiunile încredinţate vor viza o evaluare realistă a
caracteristicilor câmpului de luptă şi a fizionomiei războiului modern, ceea ce va
necesita structuri militare naţionale definite prin standarde înalte de modernitate,
capabile de acţiuni militare integrate şi prioritar multinaţionale11. Toate aceste
operaţii în care sunt implicate forţele armate, vor fi supuse însă limitărilor juridice
impuse de normele dreptului internaţional public şi de prescripţiile umanitare,
consacrate prin ceea ce literatura de specialitate denumeşte ca fiind dreptul
operaţional, parte a dreptului internaţional şi intern, care reglementează aspectele
legale ale desfăşurării acţiunilor militare de către forţele armate, atât în timp de
pace, cât şi în caz de război, sau ansamblul măsurilor militare luate pentru
aplicarea dreptului conflictelor armate pe perioada desfăşurării ostilităţilor
militare12.
În opinia unor autori, respectarea drepturilor omului, dar şi a dreptului
internaţional umanitar, este indispensabilă pentru succesul operaţiilor militare,
chiar dacă în cursul noilor tipuri de intervenţie militară, comandamentele
militare se confruntă cu situaţii extrem de dificile, a căror rezolvare impune o

9

C. Ţenu, L. Stăncilă, D. Enache, Fundamentele întrebuinţării forţelor terestre în acţiunile militare moderne,
Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005, p. 19.
10
Ibidem.
11
Ibidem.
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G. Velicu, Dreptul apărării şi al conflictelor armate, Curs de bază, Editura Sitech, Craiova, 2008, pp. 149-150.
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difuzare continuă, clară şi adecvată a orientărilor bazate pe necesitatea militară
şi pe prescripţiile umanitare13.
Instruirea în domeniul drepturilor omului şi a dreptului internaţional
umanitar joacă un rol primordial în operaţiunile de menţinere ori restaurare a
păcii, democraţiei şi dreptului, atât in propriul teritoriu naţional, cât şi în
misiunile internaţionale de răspuns la crize ori în situaţiile de conflict armat
internaţional 14.
Această viziune se corelează cu o altă opinie doctrinară, de data aceasta cu
caracter general, referitoare la drepturile omului, cu privire la care s-a afirmat că
au dimensiuni conceptuale şi implicaţii educaţionale şi de informaţie şi trebuie
să reprezinte, nu numai o aspiraţie scolastică, ci şi un instrument al participării
concrete la viaţa societăţii civile15.
În ceea ce ne priveşte, considerăm că aplicarea şi respectarea normelor
juridice şi îndeosebi a normelor privitoare la drepturile omului, trebuie să devină
priorităţi ale oricărei structuri militare, în lumina principiului unanim recunoscut
potrivit căruia „nimeni nu poate invoca în apărarea sa necunoaşterea legii”,
precum şi în virtutea importanţei pe care o are Armata în prezervarea securităţii,
element complementar al ordinii juridice. Practic, legea însăşi a fost creată în
scopul de a garanta individului securitatea juridică, componentă esenţială a
securităţii, pe care forţele armate sunt chemate să o înfăptuiască şi să o
protejeze.
Drept urmare, în noul mediu de securitate internaţională, garantarea
supremaţiei drepturilor omului devine un imperativ, astfel că planificarea
operaţiilor militare trebuie să ţină seama de anumite reguli.
În primul rând, operaţiile militare vor fi planificate cu respectarea
principiilor fundamentale de drept şi se vor conforma dreptului internaţional
umanitar.
Victimele războiului nu ar fi pe deplin ocrotite, fără implementarea şi
aplicarea unor reguli apte să asigure o protecţie reală şi eficientă împotriva
oricăror acte sau fapte prejudiciabile în cursul derulării conflictelor armate
(principiul neutralităţii, principiul normalităţii, principiul protecţiei)16, în
strânsă corelaţie cu principiile specifice dreptului războiului, cu care
relaţionează (principiul limitării rationae personae, principiul limitării rationae
loci, principiul limitării rationae conditionis)17, dar şi în conformitate cu
principiile comune ale dreptului de la Geneva şi ale drepturilor omului
(principiul inviolabilităţii, principiul nediscriminării, principiul securităţii).
Atingerile aduse drepturilor fundamentale consacrate prin principiile
menţionate cu titlu exemplificativ, se impun a fi sever sancţionate şi pe cât

13

I. Dragoman, Drepturile omului în Statutul personalului militar în jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului, www.presamil.ro.
14
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15
A. Năstase, România după Malta, vol. I, Editura Fundaţia Europeană Titulescu, Bucureşti, 2006, p. 65.
16
Pentru o abordare mai detaliată, a se vedea I. Dragoman, M. Radu, Modernitate în problemele fundamentale
de drept internaţional umanitar, Editura Zedax, Focşani, 2005, pp. 69-71.
17
Idem, pp. 71-77.

151

posibil, remediate, inclusiv prin mecanismele jurisdicţionale sau
nejurisdicţionale de protecţie a dreptului umanitar.
În al doilea rând, operaţiile militare planificate trebuie să satisfacă atât
necesitatea militară, cât şi cerinţele umanităţii, motiv pentru care scopul militar
nu poate fi invocat pentru a justifica încălcarea regulilor de drept umanitar în
conflictele armate şi pentru a dobândi avantaje militare, prin utilizarea
mijloacelor interzise.
Respectarea dreptului reprezintă o îndatorire de la îndeplinirea căreia nu
se admit nici un fel de derogări. Altfel spus, toate deciziile militare consemnate
în documentele operative juridice emise în timp de război trebuie să fie elaborate
şi executate în conformitate cu principiile şi normele dreptului conflictelor
armate care reprezintă fundamentul dreptului operaţional18.
Având în vedere responsabilitatea pe care o poartă, autorităţile civile şi
militare vor avea obligaţia de a cunoaşte normele juridice incidente în sfera
conflictelor armate şi de a se instrui în privinţa drepturilor şi îndatoririlor ce le
revin, atât în timp de pace, cât şi în vreme de război. Rezultatele optime se vor
obţine prin folosirea exemplelor practice, al căror scop nu se limitează doar la
dobândirea cunoştinţelor necesare respectării legii, ci şi la dezvoltarea abilităţii
de a disocia actele licite de cele ilicite. Pe lângă regulile juridice, militarii au
obligaţia să respecte şi regulamentele militare, precum şi orice alte acte care le
impun o anumită conduită în operaţiile militare la care participă 19.
În al treilea rând, în planificarea operaţiilor militare, superiorii trebuie să
se asigure că subordonaţii îşi cunosc drepturile şi obligaţiile, fiind necesar să
prevină şi dacă se impune, să sancţioneze sau să raporteze autorităţilor
competente, faptele ilicite constatate.
La rândul lor, superiorii vor emite doar ordine conforme dreptului
internaţional, în caz contrar, expunându-se atât personal, dar supunându-i şi pe
cei aflaţi în subordine, riscului de a fi traşi la răspundere. De pildă, în
prescripţiile umanitare germane din perioada anterioară prăbuşirii zidului
Berlinului20, se stipula că se poate refuza executarea unui ordin al
comandantului de către soldat, în mai multe situaţii: dacă încalcă demnitatea
umană a unei terţe persoane, dacă nu este util pentru serviciul militar sau dacă
într-o situaţie dată, se poate aprecia în mod rezonabil că soldatul nu îl va putea
pune în executare. În plus, se interzicea în mod expres supunerea la ordine a
căror executare ar constitui o infracţiune. În acest sens, subordonatul nu se putea
apăra, invocând ordinul superiorului, dacă se dovedea că cel dintâi şi-a dat
seama sau ar fi putut să îşi dea seama, în funcţie de elementele pe care le
cunoştea, că acţiunea ordonată constituia o infracţiune. În situaţia în care ordinul
18
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superiorului nu avea caracter obligatoriu, nu se putea pedepsi nesupunerea sau
refuzul de a-l executa21.
De altfel, cu privire la importanţa cunoaşterii dreptului în domeniul militar,
în lucrările de specialitate, s-a arătat că asistenţa juridică reprezintă o formă de
asigurare a acţiunilor şi de protecţie a forţelor armate, prin intermediul căreia se
creează cadrul necesar respectării în cadrul operaţiilor militare a normelor juridice
interne şi internaţionale incidente, precum şi a regulamentelor militare, astfel încât
să se ajungă la un echilibru între cerinţele militare şi restricţiile impuse,
îndeplinirea misiunilor fără încălcarea normelor de drept, limitarea pierderilor
colaterale în raport cu aşteptările şi discriminarea în selectarea obiectivelor,
proporţionalitatea între mijloacele şi metodele folosite şi necesităţile militare22.
În al patrulea rând, planificarea operaţiilor militare va trebui să ţină
seama, în egală măsură, de jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti privitoare la
militari, pentru a se preveni repetarea greşelilor constatate pe cale judiciară,
motiv pentru care va fi necesară popularizarea şi informarea permanentă a
membrilor forţelor armate în legătură cu evoluţia practicii judiciare şi a
impactului acesteia asupra domeniului militar.
Rolul primordial în această direcţie îi va reveni conducerii militare, în
privinţa căreia s-au făcut ample referiri în lucrările doctrinare de profil: „Dacă
am accepta teza că justiţia militară este bună numai pentru a genera disciplină,
raţiunea de a fi a acestei instituţii s-ar şubrezi considerabil. Cel mai în măsură
să facă treaba aceasta ar fi comandantul. El este expert în aprecierea valorilor
militare şi poate să influenţeze decisiv disciplina din unitatea sa. Astfel, în baza
aşa-numitei necesităţi militare, care uneori poate contraveni aplicării
principiului „justiţie conform legii”, comandanţii militari ar putea orienta şi
controla nivelul de ordine şi disciplină militară, chiar cu riscul de a afecta
justiţia militară. Un alt mod de abordare a raţiunii şi legitimităţii de a exista a
justiţiei militare se bazează pe convingerea că scopul procedurilor acesteia are
două dimensiuni: instanţele militare trebuie să înfăptuiască justiţia conform
legii; aceste instanţe trebuie să ia în considerare diferitele interese ale
militarilor, dar fără a neglija „necesitatea militară”23.
Îndeplinirea acestor obiective nu va fi deloc o misiune facilă, dar va
reprezenta unicul remediu pentru asigurarea păcii şi stabilităţii, într-o lume
grevată de conflicte şi crize, pe care militarii sunt chemaţi să le gestioneze.
Concluzii
În lumina celor mai-sus arătate, putem concluziona următoarele: operaţiile
militare trebuie planificate şi conduse cu respectarea normelor juridice
pertinente, îndeosebi a normelor de drept internaţional umanitar; operaţiile
militare trebuie să satisfacă atât necesitatea militară, cât şi cerinţele umanităţii;
21

În acest sens, a se vedea Humanitarian Law in Armed Conflicts – Manual, edited by the Federal Ministry of
Defense of the Federal Republic of Germany, VR II 3, August 1992, pp. 19-20.
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C. Ţenu, L. Stăncilă, D. Enache, op. cit., p. 39.
23
V. Siserman, op. cit., p. 200.
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superiorii au obligaţia de a se implica în prevenirea şi sancţionarea faptelor
subordonaţilor şi în asigurarea instruirii lor, în vederea respectării legii în
teatrele de operaţii; planificarea operaţiilor militare implică în mod prioritar,
informarea permanentă a militarilor şi popularizarea legilor şi hotărârilor
judecătoreşti cu relevanţă în domeniul militar.
Demersul nostru ştiinţific nu trebuie privit strict ca o lucrare teoretică, ci
mai degrabă, ca un studiu aprofundat al unei teme mereu actuale, care necesită
adaptarea continuă a mijloacelor şi metodelor militare la realităţile juridice ale
prezentului şi viitorului. În consecinţă, respectarea drepturilor omului va fi
condiţionată de perfecţionarea legislaţiei naţionale şi internaţionale, a cadrului
instituţional destinat asigurării preeminenţei dreptului în operaţiile militare,
precum şi a cursurilor de instruire organizate pentru cunoaşterea dreptului de
către militari.
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CONFLICTE MILITARE – PREZENT ŞI PERSPECTIVE
Ilie MELINTE*

Provocările aferente securităţii sunt din ce în ce mai complexe, în special cele legate de
terorism, caz în care adversarul este invizibil, cu o capacitate nelimitată de transformare,
deghizare şi de manifestare. Însă, terorismul este doar una dintre aceste provocări. Factorii
care stau la baza declanşării crizelor actuale se caracterizează prin diversitate şi
complexitate, ceea ce duce la creşterea numărului de domenii în care crizele au loc. Una
dintre consecinţele acestei stări constă în creşterea relevanţei domeniilor non-militare din
această perspectivă, unde crizele pot genera repercusiuni cel puţin la fel de grave, chiar dacă
acestea nu presupun în mod necesar şi pierderi de vieţi omeneşti sau distrugeri cauzate de
violenţa armată.
Cuvinte-cheie: conflict militar, terorism, ameninţări la adresa securităţii, arme de
distrugere în masă.

1. Conflictele în secolul XX
Cel mai sângeros secol din istorie este considerat secolul XX şi aceasta,
datorită, în primul rând, celor două războaie mondiale care au făcut zeci de
milioane de victime. După încheierea acestora a urmat ”Războiul Rece”, care a
durat patru decenii, acest lucru demonstrează condiţia conflictuală dominantă a
acestui secol. „Cursa înarmărilor” a rămas o sintagmă caracteristică acestui secol
întrucât în această perioadă au apărut armele CBRN de distrugere în masă
(chimice, bacteriologice, radiologice şi nucleare), au fost perfecţionate tehnologiile
militare şi, totodată, au avut loc confruntări de ideologii, a fost reactualizată
geopolitica sub forma unei doctrine strategice de control al unor zone, resurse şi
baze de sprijin. Din fericire, ”previziunile legate de cel de-al treilea război mondial
nu s-au adeverit, acestuia luându-i locul un lung război rece”1.
Reputatul diplomat Mircea Maliţa, în lucrarea sa, „Jocuri pe scena lumii.
Conflicte, negocieri, diplomaţie”, face o radiografie complexă secolului XX. El
afirma că ”sfârşitul războiului rece a îndepărtat perspectiva noii conflagraţii
mondiale şi a aprins speranţa intrării într-o eră paşnică. Dar locul unui război de
ansamblu a fost luat de un ansamblu de războaie.”2
Sfârşitul secolului trecut a scos la iveală o nouă imagine a conflictelor şi
noi tendinţe au fost identificate de analişti:
1. Noile conflicte au fost intra-statale (nu s-au mai purtat între state);
2. Conflictele sfârşitului de secol au urmărit afirmarea identităţii şi în
consecinţă au fost numite războaie identitare sau războaie culturale. Principalele
*
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componente ale culturii au avut un rol important în necesitatea de afirmare a
acestei identităţi: limba, etnia, naţionalitatea, religia, istoria proprie, obiceiurile
şi aria teritorială de extindere;
3. Folosirea forţei pentru rezolvarea conflictelor nu mai este eficientă, s-a
dovedind învechită, ca şi armatele ultra-tehnicizate. Gherila a făcut irelevant
terenul, iar anonimitatea şi grupările mici au împiedicat identificarea şi
localizarea duşmanului. Ele erau realizate pentru altfel de conflicte. În
consecinţă din Sri Lanka în Irlanda de Nord, sau din Caucaz până în Balcani, din
Africa Centrală şi până în Orientul Mijlociu, aceste noi conflicte, identitare,
recurg la o largă panoplie de mijloace militare, ele s-au radicalizat şi au recurs la
forme noi de practicare a violenţei;
4. Încercările diplomaţiei clasice au eşuat şi ele. Metodele de rezolvare
paşnică a conflictelor menţionate în Carta Naţiunilor Unite, întocmite pentru
folosul unui sistem internaţional alcătuit din state, s-au demonstrat neputincioase
în faţa noului fenomen. Cea mai puţin formalizată dintre aceste metode,
negocierea, opusă formalismului juridic al arbitrajului instituţionalizat de Curtea
de la Haga, a arătat necesitatea de a se adapta realităţii, prin trecerea de la
vechea şcoală distributivă la cea de inovare. Din păcate, acest semnal al
cercetătorilor nu a ajuns sa fie însuşit la nivel diplomatic. Neînţelegerea
fenomenului a fost prezentă în Balcani, unde mediatorii formaţi în şcoala
distributivă nu au făcut decât sa adâncească prin formulele lor tendinţele de
separare şi segregare;3
5. Naţiunile Unite, care pentru războaiele locale elaboraseră doctrina şi
aplicaseră metoda forţelor de menţinere a păcii, nu au mers în general mai
departe de separarea părţilor pe o linie de armistiţiu, ineficientă în conflictele
interne sau de realizare a păcii în condiţiile unui acord între părţi, greu de definit
în ciocnirea culturilor, şi s-au oprit în faţa greutăţilor de construire a păcii. Mai
mulţi factori au contribuit la eficienţa redusă a ONU în faţa conflictelor acestei
perioade: lipsa de fonduri, caracterul limitat al mandatului care nu răspundea
situaţiei de pe teren şi orientarea marilor puteri spre soluţii şi intervenţii proprii
purtate în afara sau doar cu notificarea Consiliului de Securitate;
6. În panorama conflictelor ultimului deceniu figurează războiul declanşat
de Irak prin atacarea Kuwaitului. Prin formatul său se încadrează în modelul
clasic al conflictelor inter-statale în care agresiunea poate fi identificată;4
7. În anii ‘90 s-a produs multiplicarea actelor de terorism internaţional.
Terorismul a devenit arma predilectă a unor organizaţii sau grupuri care invocau
legitimitatea moştenită din războaiele de eliberare şi independenţă din anii ‘60 ai
decolonizării şi formării noilor state de pe harta lumii. El este forma extremă a
sindromului identitar, cu rădăcini în structura tribala a unor societăţi, luând ca
pretext temele culturale ale religiei, limbii, etniei şi tradiţiei. „Demasificarea”
armelor de distrugere în masă a permis acestor grupuri să vizeze accesul la aceste
arme.
3
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Şcoala cea mai mare pentru terorism a fost menţinerea şi acceptarea
conflictelor adânci considerate locale, netratate, lăsate sa fermenteze în suc
propriu. Cecitatea strategilor ce lucrau în logica situaţiilor clasice îi îndruma să
analizeze o situaţie conflictuală în termenii inamicului vizibil. În dorinţa de a
contribui la înfrângerea acestuia, ei au înarmat şi instruit un nou inamic invizibil
de mâine, cu mult mai redutabil şi intratabil
8. Concluzia punctelor anterioare dezvăluie o situaţie de criză globală,
total deosebită de crizele economice sau politice. Este vorba de o totală
inadecvare între provocarea unui nou tip de conflicte şi răspunsurile pe care
instituţiile, mijloacele şi ideile de care sistemul internaţional dispune pentru a le
putea stinge sau preveni. S-a spus că societăţile învaţă, la fel ca indivizii, prin
şoc sau prin anticipare. Costurile învăţării prin şoc sunt mult mai mari decât cele
care ar fi necesare formării unei atitudini anticipative în sferele politicii,
economiei, tehnologiilor şi educaţiei. Un şoc şi pentru SUA, dar şi pentru restul
lumii au fost atacurile teroriste de la 11 septembrie din New York şi
Washington.
Ele au constituit un element de răscruce, o întoarcere a paginii istoriei, un
adevărat sfârşit al secolului XX şi un început posibil al celui următor. Noutatea
stă în dimensiunea provocării, abilitatea execuţiei şi dezvăluirea explicită a
strategiilor ce se maturizau şi dezvoltau subteran, elaborate de o mişcare cu
resurse umane şi de distrugere subapreciate, concretizându-se într-un tip de
conflict ce ameninţă securitatea întregii lumi.
2. Perspective ale conflictelor în secolul XXI
Trăsăturile proceselor actuale, îngrijorările ce le provoacă şi riscurile care
le însoţesc sunt subiecte arzătoare de analiză sau interpretare. Folosirea
tehnologiei militare moderne, în special a armelor de distrugere în masă,
continua lor proliferare, ameninţarea extinderii de la nivelul forţelor armate
naţionale la acela al acţiunii individuale sau de grup constituie prima sursă de
primejdie. Ea include armele CBRN, care până acum au fost monopol de stat,
însă şi războiul prin mijloacele de comunicare sau electronice care au devenit
posibile prin diseminarea tehnologiilor de comunicare. Câmpul de bătălie şi
inamicul nu mai sunt strict delimitaţi sau clar identificabili; au devenit difuzi şi
omniprezenţi.5 În acest nou decor, angajamentul militar este înlocuit de acţiunea
punctuală şi contra-acţiune.
Alături de factorii economici, politici, juridici sau istorici, ”identitatea
devine un argument central printre mulţimea de considerente explicite sau
implicite ce urmăresc justificarea legitimităţii recurgerii la metode violente. S-a
spus că motivaţia economică (confruntarea dintre bogaţi şi săraci) este o sursă
majoră de tensiune. Şi totuşi, în cazul terorismului vedem o participare activă a
indivizilor cu educaţie înaltă şi cu o situaţie financiară bună. Elementul identitar
5
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îi include atât pe cei cu o slabă educaţie, cât şi pe cei foarte instruiţi, care pot
reclama frustrare, neputinţa de a obţine stima sau recunoaşterea – acestea fiind
considerate nevoi psihologice fundamentale.”6
În acest caz, recurgerea la violenţă vine din partea categoriilor ce sunt
date la o parte de mersul implacabil al dezvoltării tehnice şi intelectuale. În
confruntările actuale este invocată aşa-zisa legitimitate a conflictelor.
Cercurile extremiste invocă în acţiunea lor valori fundamentale sau
drepturi inalienabile (independenţă, lupta împotriva dominaţiei străine sau
împotriva unei puteri abuzive sau injuste, inegalitatea socială, suprimarea
culturilor proprii etc.).7
Acordurile internaţionale nu răspund acestor situaţii, întrucât la origine au
fost formulate pentru altfel de relaţii internaţionale, dar ele mai conţin şi
ambiguităţi care permit interpretări diferite. Strategiile noilor conflicte, care sunt
strâns legate şi de tacticile şi de armele folosite, rareori urmăresc înfrângerea
unui inamic şi forţarea lui să capituleze sau să caute un acord de pace. Scopul
autorilor lor este de a demoraliza societatea pe care o consideră inamică, de a
sparge solidaritatea socială şi naţională, de a paraliza mecanismele ce îi asigură
funcţionarea (transporturi, comunicaţii, informaţii, sănătate, etc.) şi de a
destabiliza şi desfiinţa instituţiile ei fundamentale. În acest scop, aceştia se
folosesc de atacuri ucigaşe, plănuind explozii, incendii, răspândirea bolilor,
răpiri şi alte acte de sabotaj sau activităţi criminale. Fiecare conflict are
parametrii săi distinctivi care necesită soluţii specifice, potrivite respectivelor
condiţii de timp şi loc şi implică „tăierea unui nod gordian” de considerente bine
înrădăcinate, tehnici ştiinţifice şi arta diplomaţiei.8
Modul actual de gestionare a conflictelor militare se descoperă ca un vast
câmp de dezbatere şi analiză, un prim punct important de plecare este acela că
”în dezvoltările actuale, în cazul confruntării înregistrează violenţe armate,
trebuie urmărite două obiective principale: în primul rând, stabilirea unui acord
politico-militar, simultan cu analizarea cauzelor crizei şi, în al doilea rând,
micşorarea efectelor crizei şi sprijinirea victimelor. Gestionarea crizei nu
înseamnă doar ajutor umanitar. Acesta trebuie să fie însoţit de acţiunea politică,
altfel el va avea tendinţa de a fi cel mult un mijloc de a controla superficial
situaţiile instabile sau conflictul.”9
Lipsa războiului nu presupune existenţa păcii. O pacea durabilă necesită
restabilirea justiţiei şi respectarea drepturilor fundamentale ale individului, de
aceea gestionarea crizei ar trebui direcţionată spre descoperirea şi folosirea
unor soluţii durabile, având o viziune holistică asupra factorilor implicaţi.
La nivel internaţional, un rol major în gestionarea crizelor revine
instituţiilor internaţionale de securitate. La baza tuturor acţiunilor de acest tip se
află Carta Naţiunilor Unite, care are ca scop principal menţinerea păcii şi
6
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securităţii internaţionale. Însă în prezent, deşi ONU a instituţionalizat o serie de
proceduri preventive şi de asistenţă a statelor implicate în conflicte (prevenirea
crizelor, operaţiile de menţinere a păcii şi operaţiile de consolidare a păcii),
NATO este organizaţia care dispune de cea mai coerentă strategie a gestionării
crizelor.
Organizaţia consideră conceptul de gestionare a crizelor ca reprezentând
acele acţiuni coordonate, iniţiate cu scopul de a evita o criză, a preveni
escaladarea sa într-un conflict armat şi de a stopa ostilităţile, dacă acestea apar.10
De asemenea, NATO a stabilit următoarele obiective ale gestionării
crizelor: contribuţia la reducerea tensiunilor şi prevenirea transformării lor în
crize; gestionarea crizei ce se manifestă pentru a preveni escaladarea ei într-un
conflict; asigurarea din timp a pregătirii civile şi militare pentru crize de diferite
grade; în cazul izbucnirii ostilităţilor, controlul răspunsului, prevenirea
escaladării şi determinarea oricărui agresor să înceteze atacul şi să se retragă de
pe teritoriul Alianţei (acest obiectiv nu este aplicabil crizelor tehnologice,
umanitare şi naturale); de-escaladarea cu scopul restabilirii normalităţii după ce
escaladarea sau ostilităţile au fost stopate sau sunt sub control; aplicarea
„lecţiilor învăţate” din alte experienţe similare.
Un element de relativă noutate este reprezentat de apărarea împotriva
ameninţării unui atac cu rachetă balistică. 11
Acest aspect poate duce la asumarea unei misiuni esenţiale de către
NATO, în condiţiile în care, pe fondul iniţiativei americane de a desfăşura un
scut antirachetă se va oferi o acoperire mai eficientă, mai rapidă şi mai solidă
decât în cazul propunerilor anterioare.12
În ceea ce priveşte UE, se încearcă delimitarea a două strategii ce compun
răspunsul la criză adică gestionarea crizelor şi rezolvarea conflictelor.
Referitor la gestionarea crizelor, Uniunea Europeană defineşte acest
concept astfel: acţiuni iniţiate necesare prevenirii escaladării pe verticală
(intensificarea violenţelor) şi pe orizontală (răspândirea teritorială) a
conflictelor. Rezolvarea acestora are în vedere operaţiunile întreprinse pe termen
scurt pentru încetarea unor acţiuni violente.
O altă abordare a problematicii gestionării crizelor şi în special a
prevenirii conflictelor este aceea a OSCE.
Atunci când este confruntată cu un conflict sau o situaţie cu potenţial de
conflict, organizaţia foloseşte o serie de modalităţi şi acţiuni al căror scop este
rezolvarea problemei:
- misiuni pentru strângerea datelor, vizite pe termen scurt în teatru ale
experţilor şi personalităţilor din ţările OSCE;
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- misiuni şi alte tipuri de activităţi de teren – sunt instrumente principale
necesare prevenirii conflictelor, a gestionării crizelor şi a reabilitării postconflict a regiunii;
- reprezentanţi personali ai preşedinţiei OSCE, cu un mandat precis
privitor la sarcinile ce le sunt desemnate în special în domeniul prevenirii
conflictelor şi al gestionării crizelor;
- comitete ad-hoc, care sunt formate dintr-un număr restrâns de membri ai
OSCE care au drept principală misiune consilierea preşedinţiei organizaţiei în
domeniul prevenirii conflictelor, gestionării crizelor şi rezolvării disputelor;
- mecanisme pentru rezolvarea paşnică a conflictelor – proceduri care
facilitează contactul prompt şi direct între părţile conflictuale. Avantajul
acestora constă în faptul că nu necesită realizarea consensului, putând fi astfel
activate de către un număr mic de membri ai OSCE şi permiţând reacţia rapidă;
- operaţii de menţinere a păcii – important element operaţional al
capabilităţii OSCE în scopul prevenirii conflictelor dar şi al gestionării crizelor.
Este important de menţionat faptul că acest instrument este folosit şi în cazul în
care părţile conflictului sunt membri ai OSCE, însă nu a fost aplicat niciodată
într-o astfel de situaţie.
3. Perspective ale conflictelor în secolul XXI
În reconfigurarea raportului mondial de putere, puterea militară se
manifestă aşadar în continuare ca un ingredient indispensabil, la care fac apel
toţi protagoniştii – principali sau secundari. Relansarea „metodologiei militare”
de acţiune în caz de conflicte locale, pune într-o lumină nouă şi problematica
securităţii naţionale, regionale şi globale.
Analiştii pe temele securităţii internaţionale încearcă să determine care
sunt elementele din mediul internaţional care pot produce îngrijorare la adresa
securităţii şi bunăstării cetăţenilor lumii şi ce poate fi făcut pentru a atenua sau
chiar a înlătura sursele de turbulenţă. Întrebări asemănătoare au fost puse şi
acum 200 sau 150 de ani, răspunsurile fiind însă de fiecare dată diferite.
Se apreciază că procesul reevaluării securităţii naţionale şi internaţionale
ce fusese revizuit prin sfârşitul Războiului Rece a fost din nou modificat prin
introducerea în această ecuaţie globală a elementului terorismului internaţional,
o forţă de o amploare cu care lumea nu s-a mai confruntat niciodată până acum,
deşi terorismul şi colaborarea internaţională între foşti terorişti existau de peste o
sută de ani. Epoca post Război Rece – în ciuda trendului de vertiginoasă
dezvoltare economică şi de ofensivă a democraţiei – nu a impus eliminarea
soluţionării militare în diversele dispute din pieţe locale; eforturi notabile în
această direcţie însă s-au consemnat.
Totuşi, în unele spaţii, remodelările geopolitice au deschis adevărate
„cutii ale Pandorei”, care până atunci fuseseră îngrădite şi ţinute sub control de
către cele două superputeri, în cadrul ordinii mondiale bipolare. Cea mai mare
parte a „noilor conflicte”, care au fost şi continuă să fie conflictele interstatale,
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au izbucnit în regiuni în care slăbiciunea guvernelor statelor a devenit mai
accentuată în noul cadru de securitate.
Lumea a devenit, într-o oarecare măsură, mai nesigură, iar popoarele,
grupurile etnice şi guvernele urmăresc scopuri şi obiective mai complexe decât
înainte. Liniile de despărţire şi frontierele dintre acţiunile guvernelor,
forţelor militare şi populaţiei civile, sectorului public şi celui privat au devenit
mult mai estompate şi neclare.
Asistăm, pe de altă parte, astăzi la apariţia unei noi generaţii de
combatanţi, entităţile sub-statale, grupurile non-naţionale şi transnaţionale, a
căror identitate este fundamentată pe o bază comună, ca de exemplu ideologia,
apartenenţa tribală, cultura, etnicitatea, religia, geografia, activităţile economice
ilegale sau pe o combinaţie a unora sau a tuturor acestor factori.
Aceste entităţi au devenit mai violente şi vizează să modifice echilibrul
intern al forţelor pentru a-şi promova propriile interese. Exacerbat până la
extrem, un asemenea conflict ar tinde spre fragmentarea structurilor statale şi
societale şi împinge într-o stare de instabilitate multe zone şi regiuni inducând o
creştere a violenţei în cadrul sistemului internaţional.
Pe de altă parte, tendinţele de a generaliza modelele civilizaţionale – prin
alte mijloace decât dialogul culturilor – se poate solda cu tensiuni şi conflicte
armate. Realitatea probează că în astfel de zone de „export de modele avansate”,
apar baze de antrenament şi sanctuare pentru reţelele fundamentaliste, teroriste
şi criminale, care exploatează în interes propriu instrumentele,
disfuncţionalităţile şi servituţile globalizării. Instrumentele principale ale acestor
reţele sunt internetul şi tehnologia modernă a informaţiei care le permit să
comunice, să acţioneze şi să se deplaseze aproape oriunde în lume fără a fi
detectaţi.
Transparenţa şi permeabilitatea frontierelor vor complica într-un fel şi mai
mult procesul de gestionare a securităţii naţionale şi internaţionale, permiţând
tensiunilor şi conflictelor să se propage cu uşurinţă dintr-o ţară în alta.
Trebuie să ne aşteptăm ca momentul declanşării unor conflicte viitoare şi
cel al finalizării lor să nu fie foarte clare, după cum este de aşteptat ca nu toate
conflictele să fie urmate de o stare de pace.
Dilema securităţii rămâne ”un paradox al puterii” şi este ”înrudită cu
dilema prizonierului. Pe măsură ce puterea cuiva creşte, securitatea celorlalţi
scade, împingându-i la violenţă pentru a se apăra.”13
Dimpotrivă, contextul de securitate ar putea aluneca spre o zonă
crepusculară între pace şi război. Chiar şi într-o astfel de perspectivă, puterea
militară care exprimă ”capacitatea statelor de a obţine realizarea unor scopuri
superioare prin ameninţarea cu războiul sau prin război”14, singură, nu ar avea
capacitatea de a soluţiona problemele conflictuale ale epocii actuale şi de
perspectivă.
13
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Procesele globalizării economice şi interacţiunii între culturi, cele ale
afirmării drepturilor omului, guvernării democratice, reducerii decalajelor dintre
Nord şi Sud sunt prea complicate pentru a fi rezolvate prin recursul tradiţional la
arme. Astfel de probleme reclamă dialog şi negociere, cooperare internaţională,
elaborarea unui set de valori democratice care să fie respectate de actorii
internaţionali, buna funcţionare a organizaţiilor internaţionale etc.
Arsenalele nemilitare de gestionare a crizelor şi de stingere a conflictelor
rămân instrumente politico-diplomatice de importanţă capitală pentru
prezervarea păcii, fiind cele mai indicate din punctul de vedere al raportului
dintre resursele investite şi rezultatele obţinute.15
Totuşi, complementaritatea utilizării instrumentelor militare şi a
mijloacelor nemilitare în rezolvarea crizelor şi conflictelor este, în prezent, clară
şi poate mai eficientă decât în orice timp din istoria universală.
Folosirea puterii militare, pe baza unei legislaţii internaţionale specifice,
în situaţii şi în formule în acord cu voinţa comunităţii internaţionale – poate
contribui aşadar la asigurarea stabilităţii şi păcii.
Concluzii
Secolul XXI a debutat deopotrivă violent şi tragic cu atacurile teroriste din SUA
de la 11 septembrie 2001, acţiune care a confirmat noua ameninţare a păcii şi
securităţii statelor – terorismul.
Studiile în domeniul securităţii structurează războaiele care s-au dus până în
prezent în mai patru generaţii, a patra generaţie fiind ultima şi cuprinde
confruntările contemporane dar se pot observa deja tendinţele spre generaţia a
cincia.
Actuala etapă a războaielor cu originile în anii ’70 se caracterizează
printr-o schimbare radicală a tipologiei inamicului, la bază fiind modul în care
acest inamic de tip neconvenţional poate atrage şi folosi în favoarea lui
schimbările survenite în detaliu în mediile politic, economic, social, de
securitate etc.
În acest context, „neconvenţionalitatea adversarului conferă conflictului
un caracter asimetric atât în ceea ce priveşte obiectivele urmărite de acesta, cât
şi mijloacele utilizate pentru obţinerea lor.”16
Conflictele contemporane sunt disimetrice şi asimetrice, respectiv
confruntări în care părţile oponente încearcă prin orice mijloace şi căi să evite
ducerea războiului în spaţiul în care adversarul deţine net superioritatea. În
acest sens, ca exemplu de război de generaţia a patra poate fi considerată
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campania lansată de către SUA în Afganistan şi în general împotriva
terorismului internaţional ca urmare a atacurilor de la 11 septembrie 2001.17
Este fără îndoială că traversăm o perioadă pe cât de interesantă pe atât de
complexă în ceea ce priveşte domeniul securităţii, unul foarte sensibil de altfel,
pe cele trei paliere de bază: naţional, regional şi internaţional, perioadă ce aduce
în faţa actorilor naţionali şi internaţionali actuali o serie de provocări greu de
evitat şi de gestionat.
Privind conflictele militare, avem în vedere competiţia în domeniul
tehnologic din domeniu cu o ascensiune fără precedent şi care a adus un nivel de
dezvoltare în prezent care lasă posibilitatea de a se intui modul în care acestea
vor fi conduse în viitorul apropiat.
Cele patru dimensiuni spaţiale ”clasice” cunoscute (uscat, apă, aer,
cosmic) în care omul modern şi-a dezvoltat acţiunile militare se pare că au
devenit deja insuficiente, pentru nevoia de impunere acesta a deschis cutia
Pandorei celei de-a cincia dimensiuni – domeniul informaţional.
În acelaşi timp, acţiunile desfăşurate în domeniile economic, energetic,
psihologic sunt preferate de actorii internaţionali actuali, multe situaţii
demonstrând că acestea sunt mai eficiente decât intervenţiile militare, fapt
datorat şi de îngrădirea acesteia din urmă de către reglementările dreptului
internaţional care nu permit declanşarea cu uşurinţă a unei agresiuni armate.
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STRATEGII DE NEGOCIERE ALE CONFLICTELOR
Emil Gavril CHIDEAN*

Un conflict militar are specificul său şi presupune o rezolvare fie prin impunerea
forţei armate a uneia dintre părţi, fie prin aşezarea la masa tratativelor şi soluţionarea lui
prin discuţii de pace. În procesul de negociere se vorbeşte despre strategii, atât în faza
premergătoare cât şi pe parcurs. Strategia este o direcţie de gândire care se poate dovedi
eficientă într-o situaţie concretă, dar complet inaplicabilă în multe altele. O astfel de linie
este alcătuită din înlănţuirea mai mult sau mai puţin coerentă a unor acţiuni tactice,
premeditate sau nu. Strategia înseamnă căi şi mijloace, adică alegerea unor tactici şi tehnici
alternative, a unor mijloace care influenţează şi orientează partenerul de negociere pe
parcursul traiectoriei spre obiectiv. Alegerea tacticilor de negociere nu este foarte uşor de
realizat şi nu poate fi stabilită pe baza unor termeni exclusivi teoretici sau raţionali.
Abilităţile de negociator ale unui militar sunt foarte importante atât în situaţii spontane cât şi
într-un conflict amplu, în plină desfăşurare.
Cuvinte-cheie: conflict, negociere, strategie, tactici de negociere, militar.

1. Introducere
Negocierea este un aspect permanent al realităţii, face parte din viaţa noastră
de zi cu zi. Negociem de foarte multe ori pentru rezolvarea unor probleme cu
caracter personal sau un conflict armat între două grupări rivale la conducerea unui
stat african. Ca urmare, strategiile de negociere sunt foarte variate. Avem de a face
cu diverse poziţii, culturi, scopuri, motivaţii, tendinţe, toate acestea într-un
amalgam care se modifică de la o zi la alta, de la o oră la alta.
Negocierea este după John Illich, „în cea mai pură formă a sa,...inteligenţa
opusă unei alte inteligenţe”.1
A negocia ţine mai curând de artă, de vocaţie, de talent, decât de ştiinţă.
Acest proces la care participăm mai des decât conştientizăm, presupune răbdare,
empatie, putere, personalitate, intuiţie, perspicacitate. Arta de a soluţiona un
conflict este conectată cu temperamentul şi caracterul celor implicaţi. Un
negociator rasat deţine abilitatea de a empatiza, de a fi persuasiv, de a se
identifica cu emoţiile şi sentimentele partenerului procesual.
Pentru un neiniţiat, termenul de negociere este considerat, într-un sens
limitat, ca o formă de comunicare al cărei scop îl constituie încheierea unui
armistiţiu, iar negociatorul este privit ca o persoană implicată în acest demers.
Contrar acestei abordări simplificatoare, experienţa existenţială umană a dovedit
ca negociatori sunt toţi cei care, implicit sau explicit, desfăşoară tratative în cele
mai diverse şi neaşteptate aspecte circumscrise unui conflict armat.
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2. Problematica negocierii şi rezolvării conflictelor
Există o serie de lucrări care consideră negocierea unui conflict armat ca
fiind un fenomen independent şi separat. Pe de o parte se situează conflictul, iar
pe de altă parte, negocierea în sine, al cărei scop este găsirea unei soluţii. Din
această perspectivă, se consideră că dinamica negocierilor este determinată de
motivaţia partenerilor de a colabora.
Conflictul poate deschide căi largi de schimbare şi poate atrage şi părţi
colaterale. Rezolvarea acestuia poate fi un prilej de a stabili sau restabili ordini
geopolitice şi sociale dorite de cel mai puternic beligerant sau negociator.
Pentru soluţionarea unui conflict armat sau cel puţin pentru transformarea
acestuia într-unul îngheţat se impune utilizarea negocierii. Pentru a stinge un
conflict este nevoie de un volum minim de cunoştinţe despre simptomele,
cauzele şi felurile pe care le ia. Pentru a-l ignora sau tolera este nevoie chiar de
mai puţin. Dacă trebuie ţinut sub control, spre exemplu într-un cadru
organizaţional de mediere (ex. Misiune ONU de observare şi menţinere a păcii,
discuţii diplomatice), actorii procesului trebuie bine motivaţi, bine trataţi, e
nevoie să fie puse în practică strategii complexe.
De cele mai multe ori semnele unui iminent conflict sunt excesiv de
evidente: mişcări de trupe la graniţa dintre doua ţări/regiuni, incursiuni de
hărţuire, schimburi de declaraţii şi acuze diplomatice, etc. În lucrarea
„Înţelegerea funcţionării organizaţiilor”, profesorul Charles Handy împarte în
două tipuri semnele conflictului: simptome şi tactici.
Diferenţa dintre cele două este că simptomele sunt situaţii şi reacţii fie
neintenţionate sau spontane, iar tacticile sunt moduri deliberate prin care
oamenii implicaţi în conflict îşi exprimă poziţia, „fac viaţă grea” celeilalte părţi,
şi uneori, încearcă să câştige bătălia.2
Procesul negocierii unui conflict armat şi nu numai, nu se desfăşoară niciodată
rupt de contextul social, diplomatic, etnic, economic. Scopul negocierii este de a
ajunge la o relaţie viabilă, pentru atingerea obiectivelor fiecăruia. Părţile
implicate se caută, se tatonează, se contactează, se acuză, dar se şi confruntă, se
influenţează şi se manipulează reciproc. De-a lungul acestui joc de puzzle, cei
mai mulţi negociatori şi autori delimitează şi consideră importantă o succesiune
de la patru la şase etape:
1. Pregătirea negocierii (poate include întâlniri preliminare de mediere);
2. Elaborarea unei strategii;
3. Începerea negocierii;
4. Clarificarea poziţiilor;
5. Negocierea propriu-zisă;
6. Încheierea.3
Succesul unei negocieri depinde în mod decisiv de maniera în care aceasta
a fost pregătită în prealabil. Este necesară stabilirea obiectivelor procesului,
2
3
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evacuarea poziţiei celeilalte părţi, a punctelor tari şi a punctelor slabe ale
acestuia.
Elaborarea unei strategii este o parte semnificativă a fazei de pregătire în
vederea discuţiilor şi negocierilor. O condiţie importantă a planului este să fie
adaptativ, deoarece pot apărea noi aspecte ale conflictului, neanticipate. De
obicei aceste momente duc la amânarea discuţiilor şi reexaminarea poziţiilor.
În echipa de negociere a unui conflict cu caracter armat sau care să aibă
premisele acestuia este absolut necesar să fie incluşi specialişti în domeniu,
militari, buni strategi, dar şi diplomaţi.
Fiecare persoană are abordarea sau stilul caracteristic atunci când este
vorba de rezolvarea unui conflict. Spre exemplu, un anumit subiect poate fi
caracterizat ca fiind mai mult sau mai puţin agresiv, dominant, inflexibil,
necinstit, constructiv, binevoitor, competitiv.
Important este şi locul negocierilor. A juca pe teren propriu este
echivalent cu a avea un ascendent asupra adversarului. Această negociere
conferă un plus de siguranţă şi o bună familiaritate cu ambianţa. Locul de
desfăşurare trebuie luat în calcul foarte serios, deoarece poate oferi părţilor
avantaje inegale. Trebuie considerat ca şi element important şi distanţa până la
locul negocierii, precum şi aspectele tactice şi organizatorice cele mai detaliate.4
Se consideră negocierea începută, odată cu declararea interesului părţilor
în realizarea unei înţelegeri punctuale (schimb de prizonieri, stabilirea unei linii
de demarcaţie – de încetare a focului, cedarea unei clădiri, a unui statut, etc.).
Este momentul cel mai important, pentru că va stabili tonul pentru ceea ce
urmează. Filozoful grec Epictetus (55 - 135 d.H.) spunea că „mai întâi fii sigur
ce vrei să spui şi abia apoi vorbeşte”.5
Progresul unei negocieri este semnificativ influenţat de declaraţiile de
început a celor două părţi. Acestea transmit informaţiile despre atitudinea,
dorinţele, intenţiile şi percepţiile celeilalte părţi. Totodată, au capacitatea de a
modela climatul, atmosfera negocierilor. De multe ori, subiectivitatea datelor,
caracterul informaţiilor disponibile, rolurile jucate, cu mai mult sau mai puţin
talent de către persoanele implicate în negociere, dependenţa reciprocă, creează
o atmosferă nesigură. I. Csaky afirmă (1999) că nesiguranţa de cele mai multe
ori, poate conduce la agresivitate forţată sau retragere. Consecinţele pot fi fie
„îngheţarea negocierilor”, fie apariţia într-un ritm alert a unui haos, tocmai
datorită acestui derapaj afectiv.6
Clarificarea poziţiilor celor două părţi duce la declanşarea negocierii
propriu-zise. Părţile şi-au furnizat destule informaţii privind obiectul şi cauza
negocierii. Informaţiile sunt obţinute prin întrebări deschise (ex. "Ce aţi vrut să
spuneţi prin... ?"), închise (ex. "Aţi primit cererile noastre...?”) şi ipotetice (ex.
Cum se va schimba atitudinea dumneavoastră faţă de populaţia de etnie
migriliană/georgiană...?"). Toate acestea trebuiesc verificate, căutându-se erori
4
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concrete, omisiuni intenţionate, folosirea selectivă a statisticilor, acţiunile
ascunse sau prezentarea eronată a priorităţilor.7
În cadrul unor negocieri diplomatico - militare, sunt momente în care nu
se poate ajunge la nici o înţelegere, ivindu-se impasuri. Există instrumente care
se folosesc pentru a le depăşi: promisiuni referitoare la viitoarele întâlniri şi
asumări de obligaţii. Principalele opţiuni pentru a trece peste impasuri sunt
acţiunile unilaterale pentru a forţa obţinerea unor rezultate sau pentru a forţa
mâna adversarilor prin intermediul unei terţe părţi – mediator.8 Din acest
moment intră în calcul aspectul medierii unui conflict, cei aleşi fiind acceptaţi de
toate părţile.
Principalul scop al unui început de negociere este ajungerea la un acord şi
nu în a marca puncte prin argumente susţinute. Totuşi, în multe cazuri, trebuie
evitată ajungerea la o înţelegere. Aceasta tinde să se încheie cu rezultate extreme
(mici sau mari) şi în favoarea celui mai experimentat dintre negociatori.
Trebuie foarte bine cântărit aspectul punerii pe masa medierii a unor
pretenţii care nu se pot negocia. Acestea se referă de obicei la tabu-uri şi
credinţe religioase, la convingeri politice (ex. alianţe), la valori naţionale (ex.
personalităţi istorice: mareşalul Ion Antonescu, amiralul Miclos Horthy,
generalul Ante Gotovina, etc), revendicări teritoriale, declaraţii de independenţă
(ex. Kosovo/Serbia, Abhazia, Osetia de Sud/Georgia). Dacă îşi asumă riscul
amplificării conflictului, una dintre părţi poate să invoce astfel de pretenţii, fie să
nu le accepte pe ale adversarului.9
Etapa de încheiere a negocierilor cuprinde în primă instanţă, formularea
unui acord. Se ajunge aici atunci când cealaltă parte este convinsă că nu poate să
obţină de al adversar nimic mai mult. Indiferent de punctele asupra cărora s-a
căzut de comun acord, ambele părţi îşi vor exprima în final satisfacţia. În timp
ce ambele tabere au ceva de câştigat (win - win), rareori se ajunge la un rezultat
50:50. Partea cea mai bună merge fie la cel care are puterea şi ştie să o
folosească, fie la partea care planifică şi conduce negocierea mai bine, atunci
când puterile sunt egale.
Un acord nu este deplin obţinut dacă nu este pus în practică. De aceea este
obligatorie introducerea unui program de implementare, ca parte a acordului la
care s-a ajuns.10
Negocierea unui conflict, mai cu seama a unuia cu implicaţii militare are
o importanţă deosebită. Poziţiile ireconciliabile, rigide, pot duce la apariţia unor
dezechilibre sociale, a unor conflicte interetnice cu pierderi incalculabile a unor
vieţi. Ele trebuie privite cu mare atenţie şi tratate ca atare, fiind de preferat
rămânerea la masa negocierilor timp îndelungat în detrimentul unui nou conflict
sau al unuia escaladat.

7
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3. Strategii, tactici şi tehnici de negociere
În procesul de negociere a unui conflict în general şi în special a unuia cu
implicaţii militare în special, se vorbeşte mult de strategie. În dicţionarul „Le
Robert”11, strategie este definit prin „arta conducerii unei armate, până la
momentul în care intră în contact cu inamicul”. Ceea ce urmează după intrarea
în coliziune a armatelor este trecut în arealul tacticii.
Strategii universal valabile şi care garantează obţinerea succesului dorit în
orice gen de situaţie conflictuală nu există. Un plan strategic bine gândit şi o
acţiune tactică eficientă cresc şansele de reuşită, indiferent de postura din cadrul
conflictului.
Strategia negocierii unui conflict cu implicaţii armate iminente sau
efective înseamnă planificare şi premeditare, adică previziune şi proiecţie a unor
acţiuni viitoare.
În esenţă, când vorbim de o strategie avem în vedere un punct de plecare,
obiectivele şi traseul, planul de a le atinge. Ch. Dupond sintetizează câteva
aspecte ale acestui proces:
a. Fixarea priorităţilor obiectivelor - autorul face referire atât la aspectele
primordiale proprii cât şi ale adversarului;
b. Orientarea negocierii şi descompunerea acesteia – este obligatorie
defalcarea fiecărui aspect ajungându-se la obiectivul final prin faze intermediare;
c. Identificarea acţiunilor tactice – trebuiesc alese pentru fiecare fază a
strategiei tehnicile, tacticile trucurile şi şiretlicurile care aduc rezultatele dorite;
d. Evaluarea şanselor de succes - estimarea strategiei de a genera poziţii
avantajoase;
e. Testarea strategiei – simulare, descoperirea unor erori care trebuie
corectate.12
Schimbările succesive din domeniul tehnologic şi comunicaţional au adus
la progrese ale mijloacelor folosite în confruntarea dintre părţile aflate într-un
diferend. Cu toate acestea bazele strategice şi tactice ale soluţionării au rămas
aproape constante.
Considerând drept criteriu potenţialul de luptă, forţa părţilor negociatoare,
strategiile pot fi directe şi indirecte. Strategiile directe sunt cele în care
abordarea este francă, când raportul de forţe este net favorabil, iar cel mai tare
îşi impune dorinţa, totul derulându-se într-o bătălie scurta şi decisivă.
Strategia indirectă sau laterală se foloseşte atunci când raportul de forţe
este clar defavorabil. Acum se utilizează mai cu seamă mijloacele psihologice
pentru a limita libertatea de mişcare a adversarului. A o folosi înseamnă a-l lovi
pe oponent în punctele cele mai slabe, pe teatrele de operaţii secundare.13
După instrumentul psihologic utilizat, se face distincţie între strategiile
competitive şi cele cooperative. Primele, denumite şi conflictuale, se
11

www.lerobert.com
Cornellius, Hellena; Faire, Shoshona - Ştiinţa rezolvării conflictelor, Ştiinţifică şi Tehnică, Bucureşti, 1996,
pp. 192 -193.
13
Prutianu, Ştefan – op. cit., vol. II, Polirom, Iaşi, 2000, p. 73.
12

169

caracterizează prin faptul că în cadrul lor se caută obţinerea de avantaje fără a se
face concesii semnificative. Sunt tensionate şi dure, iar disproporţia puterii este
evidentă. Conflictele rezolvate astfel nu aduc soluţii stabile, fiind transformate în
general în conflicte îngheţate (ex: Cipru, Georgia, Nepal etc.).
Spre analiză putem lua un aspect al conflictului israeliano – palestinian.
După escaladarea violenţelor şi creşterea numerică a atentatelor arabe,
autorităţile de la Tel-Aviv au impus preşedintelui Autorităţii palestiniene o
blocadă în sediul OEP din Ramallah. Se forţa astfel aducerea la masa discuţiilor,
a reprezentanţilor altor state arabe. Fenomenul a durat câteva luni, iar după
ridicarea măsurilor de forţă, Yasser Arafat a pornit o campanie abilă de
respingere a atitudinii guvernului evreu.
Strategiile cooperante urmăresc un echilibru între avantaje şi
compromisuri, pentru a evita sau bloca conflictul început. Se vorbeşte mai mult
de un partener de negociere şi nu de un adversar. La începutul discuţiilor, aceste
strategii identifică interesele comune, pentru a face posibile cât mai multe
oportunităţi de a ajunge la un acord. Înfrângi uşor rezistenţa adversarului dacă
nu răspunzi la provocările sale, nu întâmpini atacurile cu contraatacuri.14 Acest
tip de strategii se bazează pe tacticile de influenţă pozitivă, precum promisiunile,
concesiile şi recompensele.15
Din literatura de specialitate a negocierii nu lipsesc modele sau scenarii.
Spre exemplu modelul negocierii constructive este deosebit de instructiv, pentru
ca doreşte să fie o metodă care sa privilegieze eficacitatea şi cooperarea în
vederea rezolvării unui conflict în mod amiabil pentru ambii protagonişti.16
Tehnicile de negociere sunt demersurile negociatorului puse în acţiune pentru a
realiza obiectivul negocierii, acţiuni care răspund la întrebarea „cum trebuie
făcut?”. Tehnicile sunt destinate să producă o concentrare a acţiunilor în situaţia
de confruntare a poziţiilor, caracterizându-se printr-o logică globală, dincolo de
incidente, la care negociatorul va apela la un moment dat.17
Concluzii
A fi un bun negociator este una dintre cele mai valoroase abilităţi pe care
le poate deţine o persoană implicată într-un conflict.
Formarea ca negociator poate fi realizată prin abordarea unui model care
are ca premisă o abordare din perspectiva comunicării. Fiind specific umană,
negocierea va beneficia de trăsăturile comportamentale, de reacţiile şi
capacităţile caracteristice indivizilor care o practică şi care se manifestă în
situaţii negociabile.
Cunoştinţele negociatorului trebuie să fie din domenii destul de variate.
Trebuie să cunoască detalii tehnice ale unui conflict armat, să aibă cunoştinţe
14
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juridice, de drept internaţional, sa fie un bun planificator şi organizator. La
acestea se adaugă nevoia unor cunoştinţe de psiho-sociologie, necesare pentru
înţelegerea interacţiunilor umane.
Hassan Souni nota câteva aptitudini specifice muncii unui negociator stăpânirea de sine, răbdarea, flexibilitatea, motivaţia şi gândirea pozitivă. Un
negociator trebuie să aibă o latură imaginativă, creatoare. Stăpânirea de sine în
timpul unor momente limită, atât pe câmpul de luptă cât şi la masa negocierilor,
îi permit negociatorului să-şi valorifice mai bine resursele interne şi externe. În
acest mod sporeşte puterea sa personală. Baza consolidării acestui atribut este
modul de viaţă echilibrat.18
Răbdarea este necesară pentru negociator, care trebuie să îşi potrivească
mişcările, ritmului propriu, dar şi ritmului partenerului. Flexibilitatea este
esenţială pentru diverse situaţii neprevăzute. Este necesară multă persuasiune,
stăpânire de sine.
Un bun negociator implicat într-un conflict cu aspecte militare trebuie să
fie cooperant şi mai ales raţional. Trebuie mizat pe obiectivitate şi logică, chiar
şi atunci când încrederea reciprocă este limitată.
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ANALIZĂ ASUPRA MODULUI DE ÎNFIINŢARE, STRUCTURARE
ŞI FUNCŢIONARE A UNEI ARMATE COMUNE EUROPENE
Raul-Ciprian DĂNCUŢĂ*

Lucrarea îşi propune să prezinte un model de realizare a unei Armate Comune
Europene (ACE) plecând de la ipoteza că o astfel de instituţie este absolut necesară pentru
promovarea şi apărarea intereselor Uniunii Europene, dar şi ca instrument de realizare a
unităţii şi identităţii europene.
Pe parcursul lucrării vor fi prezentate posibilele demersuri politice pentru
înfiinţarea acesteia, instituţii europene implicate, elemente de strategie, doctrină, structuri
militare necesare – organigramă, conducere politico-militară, constituirea bugetului,
recrutarea şi formarea personalului, relaţia cu NATO şi SUA, relaţia cu armatele naţionale şi
participarea la misiuni internaţionale.
Vom încerca astfel să răspundem întrebării dacă o astfel de instituţie poate fi
funcţională şi poate îndeplini misiunile stabilite în contextul nevoii UE de a-şi asigura
securitatea.
Cuvinte-cheie: Armată Comună Europeană, armată, securitate, apărare, PESC,
PSAC, UE.

Introducere
În Strategia Europeană de Securitate (SES) adoptată în 2003 se stipulează
că „UE recunoaşte că Europa are interese în materie de securitate care depăşesc
vecinătatea sa imediată”1. Între ameninţările şi provocările la adresa intereselor
în materie de securitate se stipulează că:
„- niciun stat nu este capabil să facă faţă pe cont propriu problemelor
complexe actuale;
- Europa încă se confruntă cu ameninţări şi provocări în materie de
securitate;
- Sfârşitul războiului rece a lăsat SUA într-o poziţie dominantă din punct
de vedere militar;
- Europa ar trebui să fie pregătită pentru a partaja responsabilitatea în
materie de securitate globală şi pentru a construi o lume mai bună”2.
Raportul privind punerea în aplicare a SES – Asigurarea securităţii într-o
lume în schimbare, aprobat de Consiliul European din 11-12 decembrie 2008
reconfirmă această stare de lucruri. Parlamentul European a întocmit în 2013
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proiectul de raport referitor la structurile militare ale UE3. Comisia Europeană
prin Înaltul Reprezentant pentru Politica Externă şi de Securitate, a întocmit
raportul “Spre un sector de apărare şi securitate mai efficient şi mai
competitive”4. Ambele confirmă şi cer o implicare mai largă a statelor pentru
constituirea unui sector de apărare şi securitate mai pregătit pentru contracararea
riscurilor şi ameninţărilor cu care se confruntă Uniunea. Ambele rapoarte se vor
afla în dezbaterea Consiliului European din decembrie 2013, reuniune dedicată
PESC/PSAC.
Cu alte cuvinte pentru europeni se pune întrebarea când vor fi lansate
demersurile pentru realizarea unor instrumente de apărare comune nu şi dacă.
Momentan asistăm însă la o lipsă de voiţă politică datorată în special decalajului
trehnologic şi economic între vestul şi estul Uniunii, dar şi a inconsecvenţei
acestora din urmă de a impulsiona demersul politic. Esticii, sau „Noua Europă”5
preferă combinaţii de securitate cu SUA ignorând faptul că viitorul statelor lor e
indisolubil legat de UE. Cu toate acestea modelele oferite în special de
Cooperarea Nordică pentru Apărare (NORDEFCO) şi EUROCORPS pot
constitui modele viabile pentru iniţierea unor negocieri aplicate pentru formarea
unei ACE.
1. De la Helsinki Headline Goal la Battle Groops – drumul spre
structuri militare europene comune
Prima concretizare a cooperării militare în Europa a survenit în urma
conferinţei interguvernamentale de la Helsinki din 1999 care prin documentul
adoptat Helsinki Headline Goal (HHG) a condus la înfiinţarea unei Forţe de
Reacţie Rapidă a UE. Scopul acesteia era înfiinţarea de structuri militare
capabile să execute misiuni de tip Petersberg (misiuni umanitare şi de salvare,
de menţinere a păcii şi misiuni ale forţelor de luptă pentru gestionarea crizelor,
inclusiv pentru misiuni de restabilire a păcii). În baza HHG statele trebuie să fie
pregătite să mobilizeze în termen de 60 de zile şi să susţină în teren pentru cel
puţin un an forţe cu un efective de 50.000 – 60.000 de militari6. Din păcate,
datorită lipsei de obligativitate a participării, nu toate statele membre UE s-au
implicat. Datorită cerinţelor standard foarte ridicate presupuse de o misiune
Petersberg doar statele care deţineau capabilităţile tehnice necesare s-au
implicat. Prin lansarea PESC, UE a primit posibilitatea de a mobiliza
instrumente civile şi militare pentru a-şi asigura capacitatea globală de
gestionare a crizelor şi de prevenire a conflictelor, fără a prejudicia
angajamentul faţă de NATO asumat de statele membre prin Tratatul de la
3
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Washington şi Tratatul de la Bruxelles7. Prin Tratatul de la Bruxelles se instituia
Identitatea Europeană de Securitate şi Apărare (ESDI), cu scopul adaptării
structurilor politice şi militare la cele ale NATO pentru a consolida pilonul
european al Alianţei, însă fără a-l contrapune efortului euro-atlantic 8. În cadrul
Consiliului European de la Köln din iunie 1999, s-a stabilit ca UE să posede o
capacitate autonomă de acţiune, susţinută de forţe militare credibile, mijloace de
a decide modul de utilizare a acestora, şi disponibilitatea de a face acest lucru,
astfel încât să facă faţă în cazul crizelor internaţionale, fără a aduce prejudicii
acţiunilor NATO9. Helsinki Headline Goal 2010 a completat spectrul misiunilor
de tip Petersberg, adăugându-se operaţiunile comune de dezarmare, sprijin
pentru state terţe în lupta împotriva terorismului şi iniţiative privind reforma
sectorului de securitate10. Prin Planul de Dezvoltare a Capabilităţilor (CDP), se
umăreşte realizarea unor capabilităţile militare până în 2025, care să servească
misiunilor PSAC. Direcţiile de acţiune vor fi adaptarea fortelor la schimbări şi
adaptarea la revoluţia tehnologică11. Cu toate acestea statele europene nu au
aderat deplin la Cooperarea Structurată Permenentă şi au preferat cooperări
regionale. Cooperarea franco-britanică, cea central-europeană şi cea nordică sunt
cele mai relevante.
Dintre cele mai eficiente structuri miliatre întrunite ale UE sunt Battle
Group-urile12. Acestea sunt unităţi militare constituite pentru implementarea
PSAC, formate din unităţi/subunităţi ale statelor membre. Până în prezent sunt
înfiinţate optsprezece EUBG de dimensiunile unui batalion, întărit cu forţe de
sprijin suplimentare (aprox 1.500 militari) şi care poate executa misiuni
independente la distanţă. Acestea sunt gata pentru desfăşurare în orice moment
şi pot fi dislocate uşor. Forţele sunt puse sub controlul direct al Consiliului
Uniunii Europene, dar în perioada când nu sunt în misiune se află în dispozitiv
naţional. Acestea execută de regulă misiuni de tip Petersberg. Semnificativ e
faptul e că toate statele europene participă la constituirea acestora. Cu toate
acestea valoarea lor combativă e scăzută datorită lipsei unei structuri de
comandă superioare care să integreze EUBG în brigăzi, eventual corpuri de
armată.
La nivel corp de armată singura structură funcţională este EUROCORP13
ul care reuneşte forţe terestre ale Belgiei, Franţei, Germaniei, Luxemburgului
şi Spaniei. Efectivele importante de aproximativ 60.000 de militari, precum şi
eficienţa participării la misiuni în Bosnia, Kosovo şi Afganistan fac din acesta
un posibil model pentru o structură a unei ACE. Deja alte ţări membre participă
cu observatori (Austria, Polonia, Italia, Grecia) lucru care poate sugera că
7
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acestea îşi vor putea arăta disponibilitatea să participe şi cu trupe. Alături de
EUROCORP şi EUROMARFOR14 poate grupa capabilităţi navale până la
escadre de mari dimensiuni. Franţa, Italia, Portugalia şi Spania furnizează
mijloace navale pentru această structură. GRUPUL AERIAN EUROPEAN15
care reuneşte forţe aeriene ale Belgiei, Franţei, Germaniei, Italiei, Regatului
Unit, Spaniei şi Ţărilor de Jos, este o iniţiativă europeană şi poate executa
misiuni şi sub egida UE.
Cu toate acestea apreciem că structurile prezentate deşi pot servi ca
modele sunt insuficiente pentru a corespunde cerinţelor Strategiei Europene de
Securitate.
În Raportul întocmit de Institutul de Studii de Securitate al Uniunii
Europene „Posibilităţi viitoare privind capacităţile militare europene 20132025: provocări şi direcţii de acţiune“ se arată că există o serie de probleme şi
lipsuri în ceea ce priveşte ansamblul apărării, grupate în şase categorii16:
- alocarea de resurse în exces pentru personal şi facilităţi terestre: criza
economică nu permite restructurarea sistemului de ajutor social şi de salarizare,
iar reintroducerea stagiului militar obligatoriu nu este acceptat de opinia publică.
- existenţa în exces al anumitor tipuri de capabilităţi: UE deţine un număr
prea mare de anumite tipuri de aeronave şi tancuri, în sensul în care operaţiuniile
curente cer un număr mai scăzut datorită noilor tehnologii utilizate.
- existenţa unui deficit al anumitor tipuri de capabilităţi: aviaţie strategică
şi tactică de transport; capacităţi de alimentare cu combustibil în aer; spitale de
campanie şi alte unităţi medicale, C4 (comandă, control, calculatoare şi
comunicaţii); capacităţi de coordonare între diferitele servicii şi contingentele
naţionale; capabilităţi ISTAR; muniţie ghidată de precizie.
- fragmentarea cererii şi ofertei pe piaţa echipamentelor de apărare.
Statele cu o apărare general consolidată preferă echipamente produse naţional.
De aceea, coordonarea poate implica diferenţe şi discrepanţe în tipul şi modul de
operare.
- cercetare şi dezvoltare. Finanţarea pentru aceste domenii este redusă, iar
în ultimii ani a scăzut gradual. Fondurile alocate cercetării cu privire la
coordonarea capabilităţilor a scăzut de la 26% la 19%.
- coordonare, cooperare şi integrare transnaţională. Ele rămân limitate din
cauza unui amestec de chestiuni de suveranitate, consideraţii privind locurile de
muncă, lipsa de sprijin politic sau lipsa unor instiuţii adecvate.
Concluzionând putem spune că UE nu beneficiază de structuri militare
care să-i permită să facă faţă provocărilor mediului internaţional de securitate.
Crizele din Libia şi Mali au demonstrat incapacitatea UE de a executa o
intervenţie militară în imediata vecinătate. Acest lucru este datorat pe de o parte
factorului politic dar şi celui militar. Referindu-ne strict la factorul militar putem
afirma că acesta este generat de diferenţele mari de înzestrare, susţinere şi
14
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pregătire existentă între armatele statelor europene dezvoltate şi noii membri ai
UE. NATO deşi oferă o platformă de operare şi pregătire comună s-a
transformat prea mult într-o organizaţie politică care susţine interesele SUA,
acestea fiind cele care asigură buna funcţionare a operaţiilor militare, aliaţii
având de regulă un rol politic sau simbolic (vezi Irak, sau prima parte a misiunii
din Afganistan).
În faţa avestei stări de fapt, dublate şi de existenţa unor riscuri şi ameniţări
comune la adresa întregii Uniuni, se impune trecerea la o nouă fază a integrării
politice şi militare prin lansarea de iniţiative care să conducă la înfiinţarea unei
structuri militare, puternice şi eficiente care să răspundă nevoilor UE dincolo de
interesele naţionale. Chiar dacă în momentul de faţă în problemele militare se
exprimă Consiliul European, care hotăreşte doar în unanimitate, este de aşteptat
ca într-un viitor pe temrn mediu sau lung acest lucru să fie schimbat. Principiul
recipricităţii poate genera această schimbare. Statele vor trebui să-şi
subordoneze politica externă şi de apărare din ce în ce mai mult politicilor
europene. Este o condiţie sinonimă cu rămânerea UE în prim planul afacerilor
mondiale.
2. Posibile demersuri politice de parcurs pentru înfiinţarea unei ACE
Anterior am arătat că în atenţia Consiliului European din decembrie 2013
se vor afla probleme ce ţin de implementarea PESC/PSAC. Rapoartele întocmite
de Comisia Europeană şi Parlamentul European arată direcţia spre care se va
merge: o integrare mai puternică prin crearea de instrumente capabile să
eficentizeze PESC/PSAC. Acesta însă nu va reprezenta decât un pas pentru a se
creea platforma de dezbateri necesară demarării negocierilor pentru realizarea
unei ACE.
În momentul de faţă SES şi celelalte rapoarte privind PESC/PSAC arată
care sunt direcţiile de acţiune în planul politicilor ce trebuie urmate17:
a. Mai activă în urmărirea obiectivelor strategice. Acest fapt este valabil
pentru întregul spectru disponibil de instrumente de gestionare a crizelor şi de
prevenire a conflictelor, inclusiv activităţile politice, militare şi civile,
comerciale şi de dezvoltare. Sunt necesare politici active pentru a face faţă
dinamismului noilor ameninţări.
b. Mai capabilă. Pentru ca forţele armate să fie transformate în forţe mai
flexibile, mai mobile şi pentru a le face capabile să face faţă noilor ameninţări.
Sunt necesare mai multe resurse pentru apărare şi o utilizare mai eficientă a
acestora. Utilizarea sistematică a mijloacelor puse în comun şi partajate ar
reduce duplicările, costurile suplimentare şi, pe termen mediu, ar conduce la
creşterea capacităţilor.
c. Mai coerentă. Necesară pentru a deveni un instrument clar, funcţional
de coordonare a eforturilor necesare consolidării instituţionale a PESC/PSAC
17
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d. Conlucrarea cu partenerii. În strănsă legătură cu NATO şi SUA dar şu
ceilalţi parteneri esenţiali: Canada, Australia, Noua Zeelandă, Elveţia, Norvegia,
Turcia.
Principalele etape în plan politic care ar trebui adoptate (roadmap) pentru
realizarea unei ACE ar fi:
-adoptarea unei declaraţii comune a Consiliului European care să
cuprindă, explicit necesitatea înfiiinţării unei astfel de instituţii;
-iniţierea de dezbateri la nivelul Parlamentului European pentru atragerea
clasei politice europene în dezbaterea mai largă privind utilitatea şi necesitatea
unei astfel d einstituţii;
-iniţierea de dezbateri la nivelul societăţii civile;
-adoptarea de către Parlamentul European a unei rezoluţii care să cuprindă
foaia de parcurs privind înfiinţarea unei ACE;
-semnarea unui Tratat de către Consiliul European privind înfiinţarea
ACE;
-ratificarea tratatului în forurile naţionale, parlament sau referendum.
Etapele care ar trebui parcurse pentru adoptarea deciziei politice de
înfiinţare a ACE ţin cont de cadrul instituţional deja existent precum şi de modul
de adoptare a deciziilor în cadrul acestora. Apreciez că rolul cel mai important în
acest demers îl va avea SEAE ca structură tehnică abilitată să întocmească
rapoarte, proiecte de hotărâri, dar şi structură cu capacităţi tehnice şi logistice
care pot susţine în plan practic demersul.
Oricum influenţa decisivă asupra întregului proces o va avea opinia
publică. Direct, prin acţiunea societăţii civile, a mediului academic şi ONGurilor, cât şi indirect, prin intermediul unei clase politice europene girate încă
naţional. Subiectul central în ambele cazuri va fi dezbaterea naţional vs. federal.
Ieşirea Europei din criza economică poate genera emulaţia necesară pentru
demararea unor astfel de dezbateri. O Uniune lipsită de sciziunile generate de
modul de rezolvare a problemelor economice şi sociale, eliberată de discursurile
anti-integrare şi chiar naţionaliste poate fi cadrul propice pentru evoluţii politice
semnificative în direcţia înfiinţării ACE.
Odată depăşit obstacolul ideologic, în centrul atenţiei se va afla modul de
realizare a controlului politic şi democratic asupra instituţiei. Cadrul instituţional
existent permite exercitarea unui astfel de control chiar dacă necesită
îmbunătăţiri legislative. Parlamentul poate să-şi asume funcţia de control
democratic prin comisii specializate iar Consiliul European, Comisia şi
Consiliul, pe cel de conducere tehnică. În cadrul Comisiei poate fi înfiinţat un
post de comisar pentru apărare care să beneficieze de buget şi instrumente de
conducere efectivă a ACE. Din punct de vedere politic acesta se va subordona
Consiliului European prin HR, Consiliul European fiind o instituţie eminamente
politică, locul unde se armonizează interesele instituţionale Unionale cu cele
naţionale. Consiliul UE format din miniştrii ai apărării din ţările membre poate
funcţiona ca for politic consultativ. Numirea comisarului pentru apărare poate
urma procedurile deja existente. Numirea Comandantului ACE, aflat în
subordinea administrativă a comisarului pentru apărare va trebui să aparţină
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Consiliului European. Deşi pare oarecum complicată schema de subordonare a
ACE, am ţinut cont în creionarea acestui cadru politic de aspectele de natură
bugetară şi politică. Bugetul ACE va fi parte integrantă a bugetului UE lucru
care va crea obligativitatea ca ACE să aibă ca şef un comisar european.
3. Date privind bugetul, structura şi relaţionarea ACE
Odată depăşite problemele politice legate de înfiinţare, dar şi de
conducerea instituţiei, acestea vor fi urmate de probleme tehnice legate atât de
înfiinţare cât şi de funcţionare. Consider că direcţiile de acţiune vor fi: crearea
bugetului, stabilirea conducerii şi a modului de funcţionare şi constituirea
structurilor militare de luptă, sprijin, logistice, operaţii speciale, recrutare şi
formare cu aspecte ce ţin de destinaţie şi nivel de operaţionalizare.
3.1. Constituirea bugetului
În constituirea bugetului am plecat de la premisa că în momentul de faţă,
datorită crizei economice statele membre UE cheltuie pentru apărare ineficient
raportat la nivelul de securitate pe care îl obţin. Ţările membre UE investesc
anual în apărare aproximativ 286 miliarde de dolari (faţă de 682 miliarde dolari
SUA, 166 miliarde dolari China, 90 miliarde dolari Rusia, 50 miliarde dolari
Japonia)18. În prezent efectivele cumulate ale armatelor ţărilor membre UE au
aproximativ 1,6 milioane de militari19. Din cei 1,6 milioane militari europeni,
180.000 fac parte din forţa pe care UE ar trebui să o aibă gata pentru misiuni de
tip Petersberg. În prezent se cheltuie pentru un militar european 178.750 de
dolari/an20. Comparativ SUA cheltuie cu un militar aproximativ 480.000 de
dolari pe an. Ţinând cont că SUA nu trebuie privite ca un rival, UE trebuie să-şi
calibreze restructurarea domeniului în funcţie de ceilalţi competitori: Rusia,
China, India. Ori în ceea ce-i priveşte pe aceştia doar armata chineză ar putea
concura o ACE. În prezent China are 2,2 milioane de militari sub arme cu care
cheltuie 75.454 de dolari pentru un militar pe an. Chiar dacă economia chineză
va creşte în continuare aceasta nu va putea susţine la un nivel calitativ ridicat şi
tehnologizat înzestrarea unor efective atât de uriaşe. Rusia cheltuie însă pentru
un militar 64.285 dolari pe an, lucru care o îndepărtează de a-şi forma o armată
supertehnologizată şi comparabilă cu cea a SUA şi UE. La aceasta se adaugă
imensitatea teritoriului cu nenumărate probleme de securitate şi problematica
demografică. În concluzie mărimea bugetului UE va depinde de efectivele şi
tehnica ce o va deţine ACE dar şi riscurile şi emniţărilşe la care este supusă
Uniunea şi interesele acesteia. În realizarea acestuia este de preferat a se ţine
cont de modelul oferit de armata nr 1, a SUA, care sunt şi principalul aliat. Ca
urmare este de dorit ca bugetul să permită o apropiere a cheltuielilor/militar de
cele ale forţelor armate ale SUA.
18
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Spre comparaţie forţele armate ale SUA au 1,4 milioane de militari21.
Principalul competitor militar regional al UE este Rusia cu 1,4 milioane de
militari22 desfăşuraţi însă pe o suprafaţă imensă. Păstrând proporţia participării
efective la misiuni internaţionale, a ţărilor membre UE şi SUA, am putea aprecia
că UE ar avea nevoie de maxim 600.000 de militari bine antrenaţi şi înzestraţi
ca armată de operaţii (în misiuni, baze permanente, recuperare) şi încă 400.000
în cadrul armatelor naţionale. Am ţinut cont la acest calcul că UE îşi poate şi
este de fapt obligată să-şi armonizeze eforturile militare cu NATO deci cu SUA.
În caz de criză/război efectivele armatei operaţionale pot fi suplinite cu efective
din armatele naţionale şi chiar din rezervă. În acest fel reducerea efectivelor ar
permite redistribuirea actualului buget pentru înzestrare şi operaţii. În cazul
reducerii efectivelor la 1 milion de militari, cheltuielile ar fi de 286.000 de
dolari/an/militar. Ţinând cont de faptul că ţările membre UE au renunţat la o
mare parte din bazele militare internaţionale, precum şi de faptul că în prezent
statele europene nu întreţin o forţă navală, nucleară şi aeriană comparabilă cu
SUA, bugetul poate fi direcţionat în special pe dobândirea de tehnică de luptă de
ultimă generaţie şi cercetare ştiinţifică în domeniu. Dăm exemplul forţelor
aeriene: Potrivit unei analize IHS Jane’s, aproximativ 6.000 de avioane de luptă
existente în prezent la nivel mondial vor trebui înlocuite în următorii 15-20 de
ani23. Deci şi europenii vor trebui să-şi înlocuiască flotele aeriene să le aibă
interoperabile cu SUA şi cel puţin la nivelul Rusiei şi a Chinei. UE deţine
capacităţi tehnologice de a produce aceste avioane de cel puţin 3 grupuri
industriale: EADS, Desault, Saab. Ori programul Pooling and Sharing poate
oferi baza de trecere la o dotare cu capabilităţi chiar înainte ca ACE să se
înfiinţeze.
Referindu-ne la mărimea bugetului, acesta nu trebuie să sufere modificări
importante. Cum majoritatea ţărilor membre UE sunt şi membre NATO se poate
ca procentul din PIB asumat pentru apărare în cadrul NATO să fie păstrat şi în
acest caz: 2%, sau prin derogări mai mic în perioade de crize. Oricum dacă acest
procent ar fi menţinut în prezent UE ar cheltui pentru apărare aproximativ 336
miliarde de dolari. Dacă procentul armată de operaţii/armată naţională va fi de
60/40%, bugetul ACE ar trebui să fie de cel puţin 70%, având capabilităţi mult
mai costisitoare, deci 235 miliarde de dolari pentru 600.000 de militari. Acest
lucru ar permite cheltuieli pentru un militar de aproximativ 391.000 de
dolari/militar/an, sumă comparabilă cu cea cheltuită de SUA.
Modul de constituire a bugetului ACE poate să fie cel instituit de
mecanismul de finanţare al misiunilor internaţionale desfăşurare sub conducerea
UE, “Athena”24, păstrând proporţia economiei fiacărui stat.
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3.2. Recrutarea şi formarea personalului
Ideal pentru o astfel de construcţie instituţională care-şi propune şi funcţii
privind unitatea şi identitatea europeană, ar fi ca personalul să fie recrutat pe
baza apartenenţei la cetăţenia europeană nu naţional. Criteriile unice, care să
asigure transparenţa şi egalitatea de şanse pot contribui la recrutarea unui
personal motivat profesional, intrinsec cu o conţiinţă civică de tip european
ridicată. Sistemul de formare a personalului militar indiferent de nivelul ierarhic
devine astfel determinant în uniformizarea pregătirii, a eficientizării actului de
conducere şi de ducere a acţiunilor de luptă. Singura dezbatere care ar putea
creea controverse ar fi a limbii oficiale folosite în interiorul ACE. Apreciez ca
limba engleză ar fi cea mai potrivită dat fiind stadiul actual al cunoaşterii limbii
engleze la nivel european cât şi folosirea acesteia în cadrul NATO. 38% din
cetăţenii europeni au cunoştiinţe de limba engleză faţă de 12% franceză, 11%
spaniolă, 11% germană25. Modelele oferite de Legiunea Strănă franceză şi chiar
amata SUA pot fi folosite. Ca urmare, instrucţia şi formarea va ţine cont de
nevoia de interoperabilitate la nivel NATO. Instituţiile de formare existente vor
putea fi folosite cu condiţie respecializării lor şi eliminării specificului naţional
din acestea. Acest sistem va permite formarea graduală a unei identităţi
europene.
3.3. Structuri militare
Este dificil a previziona o configuraţie explicită a unei astfel de instituţii
încă din prezent. Dată fiind existenţa NATO şi nevoia ca aceasta să-şi continue
misiunea, modelul de urmat este cel al armatei SUA, completat cu specificul
european: denumiri, grade, înzestrare specifică. Strategia, arta operativă şi
tactica, legile, principiile, formele şi procedeele de ducere a luptei vor trebui să
fie subordonate obiectivelor asumate de UE.
Apreciez că esenţial pentru definirea UE ca jucător de primă mărime la
nivel global ar fi constituirea unei flote capabile să transporte şi să susţină o
forţă expediţionară la mare distanţă şi o flotă aeriană competitivă. Proiectele
anglo-francez de construire a unor mari portavioane, de tipul „Queen Elizabeth”
poate fi însuşit şi finanţat de UE. Forţa amfibie poate fii construită în jurul
programului francez „Mistral”. Forţa aeriană beneficiază de programe de
avangardă (Eurofighter, Rafale, Gripen) chiar dacă unii dintre europeni au optat
pentru avioane americane. Programele nucleare francez şi britanic pot fi
finanţate european pentru dobândirea unor capabilităţi nucleare comune. Deja
UE are un program satelitar şi unul spaţial pe care le poate dezvolta în favoarea
ACE. Menţinerea bazelor aero-navale la mare distanţă devine o necesitate
pentru protejarea căilor de aprovizionare cu resurse. Oricum industria de apărare
europeană are capacitatea de a produce orice tip de tehnică militară la cel mai
înalt nivel mondial.
25
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Relaţia ACE – armate naţionale
Întrucât renunţarea la armata naţională pare în prezent un deziderat exterm
de greu de obţinut, este de preferat ca o perioadă de timp armatele naţionale,
restructurate şi reduse ca efective, să funcţioneze paralel cu ACE. Acestea pot fi
integrate în strategia mai largă de asigurare a securităţii la nivel naţional dar şi
întrunit, european. Mărimea şi finanţarea acestora va rămâne atributul statelor
naţionale. Totodată armatele naţionale pot fi folosite ca structuri de generare şi
regenerare a forţelor.
 Relaţia ACE – NATO/SUA
Dată fiind preponderenţa SUA în cadrul NATO am preferat o analiză
comună asupra acestor aspecte. ACE va face parte din NATO şi implicit va
coopera cu SUA în cadrul Alianţei. Nivelul de conducere politică nu va suferi
nicio modificare iar cel militar se va realiza la nivelul conducerii ACE cu
omologii SUA/NATO.
 Participarea la misiuni internaţionale
Înfiinţarea ACE nu va impune modificări în ceea ce înseamnă luarea
deciziei la nivel european de participare la o misiune ci doar va simplifica faza
de generare a forţelor cât şi finanţarea misiunii. Controlul operaţional va fi al UE
prin Comandantul ACE.


Concluzii
Până în prezent UE a reuşit să-şi conserve avantejele geopolitice prin
transferarea acestora de la nivel naţional la cel unional. Este evident că evoluţiile
geopolitice ulterioare sugerează un alt tip de abordare influenţat de creşterea
statelor emergente, globalizarea riscurilor şi ameniţărilor, dar şi de evoluţia
tehnologică. Acestor provocări statele UE nu pot să le răspundă decât printr-o
integrare cât mai accentuată.
Înfiinţarea şi funcţionarea unei ACE depinde doar de voinţa liderilor
politici care vor trebui să capaciteze societatea civilă să accepte un astfel de
demers. Altă direcţie de înfiinţare a ACE nu o întrevăd.
Păstrarea cheltuielilor pentru apărare într-un plafon acceptabil de către
naţiunile europene, concomitent cu obţinerea unui nivel de securitate superior,
poate face mai atractiv demersul.
Ţinând cont că echipamentele militare existente deja în înzestrare au o
perioadă de viaţă care corespunde cu intenţia de înfiinţare a unei ACE, (aprox.
20-30 de ani) graficul de înfiinţare a ACE poate ţine cont de acest lucru.
Programul Pooling and sharing poate facilita achiziţia de echipamente în comun
chiar anterior înfiinţării.
Înfiinţarea graduală a structurilor militare poate începe cu efectivele
destinate misiunilor de tip Petersberg, incluse în Helsinki Headline Goal, cei
180.000 de militari. Aceştia pot constitui nucleul viitoarei ACE.
În final apreciez că ACE poate deveni o instituţie cheie în desăvârşirea
construcţiei europene, consolidarea unităţii şi formarea unei identităţi europene,
capabilă să-şi îndeplinească misiunea de asigurare a securităţii UE şi promovare
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a intereselor acesteia în special datorită potenţialului uman şi tehnologic pe
care-l deţine Uniunea.
Eficienţa unei astfel de structuri va fi determinată de calitatea personalului
acesteia, nivelul de înzestrare şi susţinerea politică. Fiecare factor poate fi
considerat esenţial.
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MILITARI DE ÎNCHIRIAT 24/7.
IMPLICAŢII ALE UTILIZĂRII COMPANIILOR MILITARE PRIVATE
Tiberiu POPA*
Companiile militare private reprezintă o componentă a industriei de securitate
private, industrie recent intrată în arenă, care a generat atât noi direcţii de acţiune, cât şi de
reflecţie academică şi a ridicat noi provocări la adresa actorilor consacraţi ai mediului de
securitate. Aceste provocări sunt de natură să determine schimbări în structura relaţiilor
internaţionale, precum şi să genereze modificări ale cadrului legal pe baza căruia mediul de
securitate a fost construit. Printre tendinţele de schimbare este evidentă cea care determină
erodarea monopolului aplicării forţei de către statele naţionale, prin apariţia unui fenomen
de corporatizare a războiului şi păcii. Dintre problemele practice şi stringente ridicate de
acest fenomen, în această lucrare este abordată analiza costurilor şi beneficiilor utilizării
companiilor militare private, cu scopul integrării avantajoase a fenomenului amintit în
mediul actual de securitate.
Cuvinte-cheie: armată naţională, companii militare private, mercenar, securitate.

1. Statul westphalian şi monopolul violenţei
Începând cu 1648, anul semnării celor două tratate de la Westphalia,
Europa a devenit un continent de state suverane. Aceste tratate conţineau
prevederi de natură politică şi religioasă, prevederi care au jucat mai bine de 150
de ani rolul unei adevărate constituţii şi care au consacrat în această perioadă
rolul statului de garant al păcii. Tratatele Westphaliei a recunoscut principiul
suveranităţii statelor, ceea ce însemna că fiecare parte semnatară se angaja să
respecte drepturile teritoriale ale celorlalte părţi şi să nu se amestece în treburile
interne ale acestora. Fără nici un dubiu, războaiele au continuat să existe,
diferenţa fiind aceea că după 1648, doar statele au putut să îşi exercite acest
atribut, acela de a purta un război.
Până recent, statul westphalian a deţinut monopolul aplicării violenţei,
asftel încât actorii mediului de securitate, oricât de eterogeni ar fi fost, au fost
coordonaţi şi dirijaţi de stat. De altfel, Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite se
bazează pe premisa monopolului utilizării forţei de către state, propunând
evitarea unor noi suferinţe prin limitarea dreptului statelor de a apela la război ca
la o soluţie de rezolvare a diferendelor.
Lucrurile sunt pe cale să se schimbe în perioada actuală, în principal din
cauza apariţiei unor noi actori ai mediului de securitate, al căror comportament
este dictat nu de stat şi de normele de drept aplicabile în domeniul relaţiilor
internaţionale, cât mai degrabă de legile corporatiste. Printre aceşti actori
regăsim firmele militare private, entităţi al căror statut transcende cadrul de
funcţionare al statelor şi care tind să erodeze monopolul violenţei deţinut de
acestea.
*
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2. Actori vechi şi noi ai mediului de securitate
Actualele companii militare private sunt firme care îşi comercializează
serviciile în domeniul militar. Istoric, originile acestor companii se regăsesc în
mercenariat, activitate umană cu lungă tradiţie. Întradevăr, regăsim soldaţi
luptând pentru profit în războiul dintre Ramses al II-lea şi regele hitit Muwatali,
în bătălia de la Kadesh (1274 î.Hr.). În Evul Mediu, prinţii angajau frecvent
„soldaţi ai norocului”, care uneori puteau întoarce soarta unei lupte. Bine
cunoscuţi sunt „condottieri”, angajaţi în principal pentru protecţie individuală în
oraşele-state italiene. Războiul de 30 de ani a fost purtat în mare parte cu
mercenari. În spaţiul autohton, documente ale epocii confirmă angajarea
seimenilor şi a germanilor pentru protecţia principelui transilvan Mihail Apafi în
perioada 1663 -16841. Caracteristică mercenarilor medievali le este asocierea,
aceştia grupându-se în structuri coerente, conduse de un lider care asigura
conducerea grupului şi hotăra de partea cui luptau. Mai târziu, conflictele postcoloniale determină apariţia mercenarilor individuali, de tipul lui Jean
Schramme şi Robert Denard2 sau Mike Hoare şi „Kongo” Muller, care au
devenit reprezentativi pentru mercenarii moderni. De-a lungul istoriei, această
activitate s-a desfăşurat de către indivizi care şi-au pus la dispoziţie abilităţile în
domeniul militar în schimbul unui avantaj material, de obicei bani, luptând fără
sprijinul nici unei ideologii.
Actorii menţionaţi mai sus au fost, în general, indivizi care urmăreau
profitul din activităţi asimilate războiului. De asemenea, istoria consemnează
entităţi non-statale, înzestrate cu dreptul de a întreprinde acţiuni militare. De
cele mai multe ori, acestea erau corporaţii, acţionând ca o extensie a statelor de
origine, în interesul statelor respective sau în cel propriu. Un bun exemplu îl
constituie compania Dutch East India, care avea dreptul de a purta războaie, de a
bate monedă, de a întemniţa sau executa deţinuţi3. Drepturi similare avea
compania rivală britanică cea mai apropiată ca dimensiune, East India Company.
Relevant pentru subiectul de faţă este dreptul de a purta acţiuni militare, altele
decât în scopul protecţiei proprii, drept conferit de un stat suveran.
Mai aproape de zilele noastre, în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, în 1941, japonezii au capturat Wake Island, un atol din Pacificul de
Nord anexat de SUA din 1899. Peste 450 de soldati americani din Marine Corps
şi un număr de 1150 de angajaţi ai Corporaţiei Morisson-Knudsen au fost luaţi
prizonieri de către japonezi şi trimişi în lagăre de muncă forţată. O parte dintre
angajaţii civili au rămas pe insulă, ultimii 93 dintre ei fiind executaţi în 19434.
1
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De remarcat este implicarea Corporaţiei Morisson-Knudsen, care furniza servicii
de construcţii şi infrastructură Armatei S.U.A.
În ultimii aproximativ 20 de ani se constată apariţia unui număr din ce în
ce mai mare de companii, care funcţionează după principii economice şi al căror
obiect de activitate îl reprezintă activităţi rezervate în mod tradiţional instituţiei
militare. Diverşi autori le-au denumit companii militare private (Private Military
Company - PMC), companii private de securitate (Private Security Company PSC), firme militare private (Private Military Firm - PMF) sau o combinaţie a
acestora, funcţie de mărimea tangenţei obiectului de activitate cu domeniul
militar. În general, aceste companii au apărut ca urmare a dispariţiei bipolarităţii,
la sfârşitul Războiului Rece, când diminuarea ameninţării a dus la micşorarea
armatelor naţionale. Pe fondul acestor reduceri, statele avansate, care deţineau
armate naţionale uriaşe, au fost nevoite să externalizeze o serie de funcţii către
domeniul privat. Astfel, sub presiunea diminuării uriaşelor maşinării de război,
s-a cedat, puţin cîte puţin, din funcţiile deţinute de către instituţiile din sfera
securităţii. Tranziţia s-a făcut relativ uşor, având în vedere antecedentele
existente în unele armate. Spre exemplu, cooperarea tehnologică între
Departamentul Apărării al SUA şi companii precum Boeing sau NorthropGrumman este binecunoscută de multă vreme, aşa încât atunci când Donald
Rumsfeld a declarat la începutul anului 2001 că este necesară externalizarea
unor funcţii de la marginea spectrului activităţilor militare 5, fenomenul era deja
în curs de derulare, datorită programului Logistic Civilian Augmentation
Program (LOGCAP), implementat în 1985. Acesta prevedea „planificarea
avansată în scopul utilizării contractorilor privaţi pe timp de război şi în situaţii
de urgenţă neprevăzute pentru a mări capacitatea de sprijin de luptă a Armatei
S.U.A.”6
Fenomenul reprezentat de companiile militare private nu este în totalitate
surprinzător, dar a intrat în atenţia publicului şi a mediului academic datorită
unor situaţii cu potenţial emoţional major. Astfel, în 1990, compania DynCorp,
operând în Bosnia sub contract cu Departamentul de Stat al SUA a fost
implicată într-un scandal sexual legat de trafic de minore. Finalizat cu
concedierea mai multor angajaţi, scandalul a rămas multă vreme în atenţia
publicului7.
Alte două companii americane au apărut pe firmament în cazul
scandalului generat de comportamentul asupra deţinuţilor din închisoarea
americană Abu Ghraib, în Irak. Firmele, CACI şi Titan Corporation, au fost
angajate de Departamentul de Stat al SUA să furnizeze personal pentru
interogatorii şi translatori pentru obţinerea de informaţii. În presă s-au scurs
5

Discursul secretarului apărării, Donald Rumsfeld, la conferinţa ”DOD Acquisition and Logistics Excellence
Week Kickoff – Bureaucracy to Battlefield”, 10 septembrie 2001, Pentagon, la adresa
http://www.defense.gov/speeches/speech.aspx?speechid=430, accesat la data de 30.07.2013.
6
Dennis C. Clements and Margaret A. Young, „The History of the Army’s Logistic Civilian Augmentation
Program: an Analysis of its Oversight from Past to Present”, decembrie 2005, la adresa http://www.dtic.mil/cgibin/GetTRDoc?AD=ADA443282, accesat la data de 30.07.2013
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php?id=11117, accesată la data de 02.08.2013.
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fotografii şi clipuri video arătând o parte dintre interogatori şi translatori
abuzând fizic sau sexual o parte din deţinuţi. Procesele intentate acelor angajaţi
nu s-au finalizat încă.
Nu mai puţin mediatizată a fost compania Blackwater Worldwide,
operând în Irak sub o licenţă emisă de Departamentul de Stat al SUA în 2007.
Atunci, patru agenţi de securitate ai firmei, însoţind un convoi, au deschis focul
în piaţa Al Nisour din Bagdad, ucigând nu mai puţin de 17 persoane şi rănind
alte 208. Aceştia au fost puşi sub acuzare, dar, până în prezent, nu s-a pronunţat
nici o condamnare definitivă.
Cel mai recent eveniment, scurgerile de informaţii de care este acuzat
Edward Snowden, implică şi angajatorul său, contractorul privat Booz Allen
Hamilton, companie ale cărei venituri vin în proporţie semnificativă din
contracte guvernamentale. În cazul Snowden, Booz Allen Hamilton participa la
programe de supraveghere a comunicaţiilor în beneficiul Agenţiei Naţionale de
Securitate a SUA Divulgarea publică a informaţiilor de către Snowden a pus
guvernele SUA şi al Marii Britanii într-o poziţie cel puţin jenantă, fără a sublinia
şi problemele de securitate create.
Aşadar, patru cazuri importante de companii private de securitate care,
lucrând pentru varii agenţii sau departamente ale guvernului S.U.A., au ajuns în
atenţia publicului în situaţii care generează întrebări şi cer răspunsuri. Ce sunt
companiile militare private? Ce rol au acestea? Care sunt avantajele şi
dezavantajele utilizării acestora? Este legal? Este etic? Ce se poate face pentru a
menţine controlul democratic asupra acestor companii? Acestea sunt întrebările
la care voi încerca să răspund succint în cadrul acestei lucrări.
Companiile militare private sunt entităţi economice neguvernamentale
care oferă servicii asociate cu războiul, servicii care în mod tradiţional constituie
apanajul unor instituţii aparţinând statelor naţionale. Cauzele apariţiei şi
dezvoltării impetuoase a acestor companii, deşi nu fac obiectul lucrării de faţă,
pot fi regăsite în sfârşitul Războiului Rece, care a determinat recrudescenţa
conflictelor şi apariţia unui vid de securitate, vid pe care aceste companii s-au
grăbit să îl umple. Conform clasificării făcute de P. W. Singer9, în prezent există
trei tipuri de companii, care operează în domeniul militar:
1. firme care oferă servicii pur militare,
2. firme care oferă consultanţă şi instruire în domeniul militar
3. firme care oferă servicii de sprijin în domeniul militar.
Prima categorie cuprinde firme care sunt implicate în mod direct în cadrul
tactic, în luptă sau în comanda şi controlul unităţilor din câmpul tactic. Astfel
acestea acţionează ca multiplicatori ai forţei. Exemplele oferite de Singer sunt
compania sud-africană Executive Outcomes (acum desfiinţată), cea britanică
Sandline Internaţional (desfiinţată şi aceasta, precursoarea firmei Aegis) şi
8
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Airscan (companie care furnizează date de cercetare şi supraveghere aeriană). A
doua categorie cuprinde firme care nu se implică direct în confruntări, ci
consiliază sau instruiesc clientul cum să o facă mai eficient. Contractul Military
Professional Resources Incorporated (MPRI) în Croaţia din perioada 1994 –
1995, reprezintă un exemplu în acest sens, citat de Singer. A treia categorie de
firme se rezumă la asigurare logistică în principal, construcţii, deminări sau alte
servicii de sprijin şi sunt cele cu care se încheie contracte foarte mari. De regulă,
aceste firme sunt înglobate în corporaţii, implicate economic într-o multitudine
de activităţi, dar care au decis să deţină un debuşeu şi în domeniul militar.
Exemplele date de Singer includ binecunoscuta Kellog, Brown & Root (KBR),
divizie a Halliburton, firmă care oferă servicii în mari proiecte de construcţii şi
exploatarea ţiţeiului, în principal.
Deşi clasificarea de mai sus este destul de generică, ea corespunde în
sufcientă măsură tipologiei firmelor existente. Funcţionarea acestor firme
generează nu doar beneficii pentru acţionari/proprietari, ci şi costuri şi beneficii
pentru instituţiile ale căror atribuţii au fost externalizate, în speţă pentru
instituţiile statelor naţionale din domeniul securităţii.
3. Costuri şi beneficii ale funcţionării companiilor militare private
Un prim punct de pornire în analiza costurilor şi beneficiilor utilizării
companiilor militare private îl constituie criteriul economico-financiar.
Argumentul principal folosit de către executivii acestor companii este că
utilizarea serviciilor private costă statul mai puţin, comparativ cu costurile
existente în cazul menţinerii în activitate a unui numeros personal militar.
Întradevăr, la o primă vedere, constatăm că aceste companii furnizează personal
la cerere, unele dintre ele fiind doar nişte baze de date cu personal ultracalificat,
care poate fi convocat adhoc. Astfel, aceste firme evită cheltuielile dintre
operaţii, prin simpla concediere a angajaţilor. În plus, aceştia nu beneficiază de
toate avantajele unui pachet salarial complet, de cele mai multe ori ei având doar
asigurarea de viaţă inclusă. În plus, este recunoscut că sectorul privat
gestionează cheltuielile mai eficient decât sectorul public.
Situaţia ar fi acceptabilă, cu condiţia ca practica să confirme teoria. Din
nefericire, la o analiză mai profundă se poate constata tocmai lipsa de eficienţă a
acestui sistem. Astfel, dacă vorbim de pachetul salarial acordat agenţilor de
securitate, în teatrele de operaţii, aceştia pot fi plătiţi cu până la 2000 USD pe
zi.10 În comparaţie cu salariul mediu al unui militar american care îşi asumă
aceleaşi riscuri (un puşcas marin, să spunem) acesta este considerabil mai mare.
Aşadar, aici nu se face economie. Este adevărat, agenţii companiilor private sunt
plătiţi doar pe durata contractului, după care sunt concediaţi. Dar nu trebuie să
uităm că instruirea acelor agenţi şi obţinerea deprinderilor necesare angajării lor
s-a făcut pe spezele statului, ceea ce viciază oarecum calculul.
10

Michael Duffy, „When Private Armies Take to the Front Lines”, în Time Magazine, 12 aprilie 2004, accesat la
adresa http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,607775,00.html, în data de 15 octombrie 2013.
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Companiile private din sectorul logistic ar trebui, în teorie, să gestioneze
resursele mai eficient, datorită motivaţiei maximizării profitului. Cu toate
acestea, compania KBR a fost acuzată11 de multe nereguli în execuţia detaliilor
contractului sau în modul de facturare. Mai mult, parte din contractele KBR au
fost obţinute fără licitaţie, astfel încât performanţa economică a acestora este
discutabilă. Dealtfel, o practică obişnuită în SUA a fost adjudecarea unui
contract mai mic de 50 milioane USD, nefiind astfel necesară aprobarea
Congresului, urmat de alte contracte subsecvente. Prin urmare, performanţa
economică a contractului nu mai era validată de Congres, nemaiexistând
posibilitatea asigurării unui cadru competiţional.
Un al doilea avantaj este dat de flexibilitatea politică. Este cunoscut cazul
companiei MPRI, a cărei activitate a condus indirect la semnarea acordurilor de
pace de la Dayton. Pe scurt, este vorba despre un contract de instruire care a
permis Croaţiei să lanseze un atac decisiv asupra sârbilor în 1995. Atacul a dus
la despresurarea oraşului Krajina şi, în final, a determinat pe sârbi să se aşeze la
masa tratativelor. Această situaţie a generat multiple avantaje pentru Guvernul
SUA. În primul rând, a fost evitată implicarea politică, SUA apărând imparţiale.
În al doilea rând, nu s-au implicat forţe militare americane, evitându-se astfel
costurile politice generate de eventuale pierderi de vieţi americane. În final,
echilibrul balanţei în regiune a fost modificat fără intervenţia SUA. Pe de altă
parte, aceasta a fost una dintre acele situaţii în care s-a evitat consultarea
populară, situaţie care nu este în total acord cu principiile democraţiei. Aşa cum
au demonstrat Deborah Avant şi Lee Sigelman12, implicarea contractorilor
privaţi reduce nivelul angajării trupelor regulate, care reprezintă un cost politic
semnificativ. Aceiaşi autori demonstrează clar că expunerea media este mult mai
mare în cazul trupelor regulate decât în cel al contractorilor privaţi.
Un ultim argument în favoarea eficienţei firmelor private îl reprezintă
flexibilitatea militară, superioară în unele cazuri organizaţiei militare. Datorită
modificării tipologiei ameninţărilor şi apariţiei unor noi actori ai mediului de
securitate, se pare că aceste mini-armate în aşteptare sunt mult mai abile să îşi
mobilizeze resursele în timp mai scurt, iar resursele angajate sunt croite strict pe
coordonatele misiunii. Mai mult, utilizarea acestora nu presupune crearea unui
deficit de securitate în alt loc, datorat dislocării trupelor, deoarece personalul
este deja disponibil sau poate fi recrutat local, din bazele de date deja existente.
Acestea sunt doar avantajele evidente ale utilizării companiilor militare
private. Cu toate aceste avantaje, există şi o serie de probleme care descurajează
utilizarea lor şi de care trebuie să se ţină cont în configurarea mediului de
securitate.
În primul rând, modul de funcţionare al acestor companii are la bază, în
principal, principii economice, precum maximizarea profitului. Acest lucru
11

Raportul reprezentantului Henry Waxman, citat la
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poate întra în conflict cu securitatea propriilor angajaţi. Cazul binecunoscut al
angajaţilor companiei americane Blackwater, ucişi de către insurgenţii irakieni
în martie 2004 şi ale căror cadavre mutilate au fost expuse public pe podul din
Fallujah, se datorează şi unor astfel de reduceri de costuri. Se pare că angajaţii
respectivi ar fi trebuit să fie în număr de şase (câte trei în fiecare vehicul), iar
vehiculele ar fi trebuit să beneficieze de un nivel de protecţie superior celui avut.
Acest lucru nu s-a întâmplat, deoarece cu un an înainte, compania a redus
nivelul evaluat al ameninţării, făcând economii substanţiale tocmai la blindajul
vehiculelor.
Un alt dezavantaj al acestor companii este că funcţionarea lor
scurtcircuitează cadrul democratic de funcţionare şi mecanismele de tipul
echilibrului instituţional. Acest lucru se datorează tot caracterului corporatist,
care nu permite mereu şi eficient intervenţia mecanismelor de supraveghere
existente în sectorul public. Pe scurt, aşa cum observă Deborah Kidwell13, se
crează un cadru de acţiune dihotomic, în care războaiele publice sunt purtate de
armate private.
O deficienţă majoră a utilizării acestor companii provine tot din caracterul
lor corporatist, dar este reflectat în modul de relaţionare al trupelor regulate cu
populaţia din teatrele de operaţii. Există mai mulţi înalţi oficiali ai Armatei SUA
care apreciază că utilizarea acestor companii dăunează profund campaniilor de
contrainsurgenţă, datorită comportamentului angajaţilor, care nu sunt supuşi
aceloraşi constrângeri ca şi personalul militar. În vreme ce ultimii se străduiesc
să „câştige inimile şi minţile populaţiei”, contractorii privaţi sunt mult mai
orientaţi către obţinerea profitului cu costuri cât mai mici, iar comportamentul
acestora nu este supus constrângerilor de ordin etic sau moral. Situaţiile create
de companiile militare private menţionate anterior (compania DynCorp în
Bosnia şi scandalul închisorii Abu Ghraib) nu au afectat doar forţele americane
din Bosnia şi, respectiv, Irak, ci au aruncat o umbră de îndoială asupra modului
în care SUA îşi conduce operaţiile militare. Este evident că acest lucru duce la o
imagine negativă a forţelor dislocate în teatru per ansamblu şi crează rezervoare
de insurgenţi. În plus, comandantul cel mai înalt dintr-un teatru de operaţii nu
deţine comanda completă a tuturor celor care poartă arme, aşadar comanda şi
controlul sunt afectate în mare măsură. Este adevărat, există un manual cu
prevederi administrative care permite un oarecare grad de control asupra
acţiunilor desfăşurate de contractori în teatru, dar acesta nu asigură complet
comanda şi controlul necesare comandantului.
Un ultim argument împotriva utilizării companiilor militare private îl
reprezintă cadrul legal de funcţionare. Problema clasificării activităţii
companiilor militare private ca şi mercenariat este, din punct de vedere legal,
încă neclară, iar abordarea acestei probleme ar putea face subiectul unei lucrări
separate. Oricum, atât Protocolul I adiţional al Convenţiei de la Geneva din 1949
cu privire la protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale, semnat în
13
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1977, cât şi Convenţia internaţională împotriva recrutării, folosirii, finanţării şi
instruirii mercenarilor, semnată în 1989, definesc asemănător mercenarul.
Diferenţa provine din faptul că prima normă nu condamnă persoana dovedită ca
fiind mercenar, ci lasă în seama statului care l-a capturat şi clasificat ca atare,
acordarea drepturilor de care beneficiază prizonierii de război, în timp ce cea dea doua condamnă explicit mercenariatul. Şi dacă mai adăugăm faptul aceste
Convenţii nu sunt semnate decât de o minoritate de state, printre care nu regăsim
statele pe al căror teritoriu funcţionează cele mai multe companii militare
private, realizăm dificultatea analizei.
Concluzii
Companiile militare private reprezintă un fenomen deja existent, cu
proprietăţi încă insuficient explorate, dar care nu poate fi contestat. Acest
fenomen a schimbat, probabil definitiv, modul de ducere a războiului şi, de
aceea, trebuie analizat şi utilizat în scopul configurării optime a mediului de
securitate existent. Câteva concluzii preliminare conduc la opţiuni disponibile
pentru reglarea acestui fenomen.
Astfel, problema cadrului legal de funcţionare a acestor companii este,
probabil, cea mai dificil de rezolvat. Unii analişti ai fenomenului susţin că
problema aceasta trebuie rezolvată de state, prin armonizarea legislaţiei, iar alţii
că legile organizaţiei economice sunt suficiente pentru reglarea cadrului de
funcţionare legal. În opinia mea este necesară implicarea organizaţiilor
internaţionale de securitate în crearea unui astfel de cadru, organizaţii care pot
lua în considerare şi propunerile asociaţiilor companiilor militare private, care
nu au întârziat să îşi facă apariţia.
Nu este încă suficient de clar aspectul eficienţei economice al utilizării
acestor companii faţă de trupele regulate clasice. Oricum, aceste companii
militare private nu trebuie să devină găuri negre în bugetul public. Acest lucru se
poate realiza prin măsuri legislative economice, care să stimuleze competiţia şi
prin acordarea contractelor prin licitaţii supervizate de guvern. Astfel,
responsabilitatea pentru rezultatele estimate ar fi a reprezentanţilor guvernului şi
s-ar micşora numărul cazurilor de depăşire de buget.
Ultima concluzie, dar nu cea mai puţin importantă, este cea care ţine de
cadrul democratic. Credem că dacă aceste companii depăşesc cadrul democratic
şi naţional de funcţionare şi devin corporaţii multinaţionale, există un real
pericol de atingere a suveranităţii naţionale. Oricum, acest concept se
degradează din ce în ce mai mult, în contextul economic actual, unde corporaţii
mari pot dicta subtil politica statelor mai mici, dar cel puţin marile puteri par să
fie la adăpost de acest pericol. Dacă aceste companii vor căpăta viaţă în afara
unui stat naţional şi vor putea avea capacitate de proiecţie a forţei globală,
nemediată de vreun stat, acest lucru ar submina poziţia tradiţională a statului, ca
unic actor căruia îi este permis uzul legitim al forţei. În opinia mea, aceste
companii nu trebuie să depăşească sferele de reglementare naţionale, deoarece
acest lucru ar schimba centrul de greutate al aplicării forţei de la stat, ca
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reprezentant al interesului public, la aceste companii private care urmăresc
interese corporatiste.
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CONCEPTUL DE SUPORT LOGISTIC AL ARMATEI. STATUTUL ŞI
ROLUL LOGISTICII ÎN NATO
Marius GHINEA*

Sistemul militar, ca parte componentă a sistemului social global, este într-o continuă
restructurare şi adaptare atât la transformările din societatea românească cât şi la cele din
statele membre NATO şi UE, care vizează eforturile omenirii de a constitui o lume mai bună,
fără acte teroriste şi fără atentate la adresa securităţii oricărei naţiuni.
Cuvinte-cheie: sprijin logistic, NATO, aprovizionare, mentenanţă.

Introducere
Definirea cu claritate şi de o manieră convingătoare a conceptului de suport
logistic al armatei apreciem că ne va permite să-i stabilim cu destulă exactitate
rolul pe care acesta şi-l asumă la pace, criză şi în condiţii de război. Însă, înainte
de a-l defini considerăm necesar să-l poziţionăm în cadrul logisticii, în general,
şi al logisticii militare, în special. Prin urmare, în continuare vom prezenta şi
analiza câteva accepţii date termenilor de logistică şi logistică militară.
Suportul logistic este compus din toate serviciile ce furnizează o susţinere
indirectă a restului organizaţiei1. În lumea asociativă va fi vorba în principal de
legătura între organizaţie şi colectivităţile locale adesea proprietare ale
echipamentelor. Totodată, în funcţie de situaţie, suportul logistic ar putea să se
afle, în întregime sau în parte, exterior frontierelor organizaţiei2 .
Una dintre cele mai vechi definiţii acceptate pentru logistică se enunţă
astfel: „toate pregătirile şi acţiunile necesare pentru a aproviziona forţele armate
în cea mai eficientă manieră, cu bunuri şi provizii, lăsându-le cele mai favorabile
circumstanţe în confruntări” .
Conceptul de suport logistic al armatei
În prezent prin logistică tot în domeniul militar se înţelege „totalitatea
mijloacelor necesare pentru aplicarea în teren a deciziilor strategice şi tactice”3.
Logistica este ansamblul activităţilor având ca scop punerea la dispoziţie, la
cele mai mici costuri, a unei cantităţi de produse, la locul şi în momentul când
există o cerere4.

* Maior Marius GHINEA este doctorand în ştiinţe militare şi informaţii în cadrul Universităţii Naţionale
de Apărare „Carol I”, Bucureşti.
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Quelques Modèles de Théories des Organisations, http://www.univ-paris13.fr/eufms/images/ stories/
Documents/modeles%20org.pdf, p.1., accesat în 10.06.2013
2
Ibidem
3
Georgeta Emilia MOCUŢA, Logistica – instrument şi concept în continuă evoluţie, http://www.agir.ro/
buletine/460.pdf, p.88, accesat în 08.06.2013,
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Logistica militară este ansamblul acţiunilor ce vizează susţinerea
operaţiilor forţelor armate. Desigur există numeroase şi diferite utilizări ale
termenului logistică potrivit ţărilor şi categoriilor de susţinere a operaţiilor
militare ce sunt considerate ca făcând parte din logistică. Pentru NATO,
logistica este „ştiinţa planificării şi a execuţiei deplasărilor forţelor armate şi
mentenanţa lor”. În această accepţie foarte generală, logistica acoperă domeniile
următoare:
- concepţia, experimentarea, achiziţia, mentenanţa şi repararea materialelor
şi echipamentelor;
- transportul personalului, materialelor şi echipamentelor,
- achiziţia, construcţia şi întreţinerea instalaţiilor şi infrastructurilor;
- aprovizionarea cu combustibil, alimente şi muniţii;
- achiziţia sau prestarea de servicii;
- susţinere medicală şi sanitară.
În majoritatea ţărilor, aspectele privind planificarea, dezvoltarea şi achiziţia
de materiale şi de infrastructuri sunt încredinţate serviciilor centrale ale
Ministerului Apărării sau serviciilor interarme. Întru-un sens mai restrâns şi mai
des folosit, logistica desemnează toate activităţile de transport şi aprovizionare
necesare operaţiilor militare, la nivel strategic, operativ şi tactic. Adesea se
citează următoarea definiţie de origine militară: logistica constă în a aduce ceea
ce trebuie, acolo unde şi când trebuie. Pe de altă parte, logistica reprezintă
ansamblul operaţiunilor având drept scop să permită armatei să trăiască, să se
deplaseze, să lupte şi să asigure evacuarea şi tratamentul medical al
personalului.
NATO defineşte logistica astfel: ştiinţa planificării şi executării deplasării
forţelor armate şi mentenanţa lor5. În accepţia sa cea mai largă, acest termen
înglobează acele aspecte ale activităţii militare ce abordează următoarele puncte:
-concepţia şi punerea la punct, a achiziţiei, depozitării, mişcării,
distribuţiei, mentenanţei, evacuării şi reformării materialelor;
-transportul personalului;
-achiziţia sau construirea, mentenanţa, utilizarea şi declasarea instalaţiilor;
-furnizarea sau obţinerea de servicii;
-susţinerea şi îngrijirea medicală.
În acelaşi timp, în sarcina logisticii intră şi o diversitate de prestaţii cum ar
fi: reaprovizionarea în luptă, distribuirea de mână de lucru, servicii poştale,
cantine, servicii de spălătorie şi instalaţii sanitare, dispoziţii post-mortem etc.
Aceste prestaţii pot fi furnizate forţelor vizate sau celor ale altor ţări aliate sau
partenere sunt tributare unei cooperări strânse între planificatorii operaţionali,
logisticieni şi civili .
Totodată, logistica îndeplineşte şi funcţia de susţinere medicală ce constă în
mobilizarea unui sistem medical eficace destinat să trateze şi să evacueze
4
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persoanele bolnave, accidentate şi rănite, să reducă la minimum pierderile în
oameni-zi datorită rănirilor şi îmbolnăvirilor, şi să permită întoarcerea răniţilor
la postul lor. Un sistem eficace de susţinere medicală este considerat un
stimulent moral şi un multiplicator potenţial al forţei.
În opinia noastră, fondată pe definiţiile date logisticii, suportul logistic:
-este fundamentul oricărei activităţi umane fie că este efectuată la nivel
individual şi grupal (organizaţie, întreprindere, instituţie), fie la scara naţională.
Fără produsele (bunurile materiale) oferite de logistică şi fără serviciile aduse de
aceasta nicio activitate umană nu se poate organiza, desfăşura şi finaliza aşa cum
a fost planificată;
-are rolul esenţial de a face posibilă orice activitate umană;
-constituie condiţia sine qua non a demarării, desfăşurării şi finalizării
oricărei activităţi umane, fie ea în domeniul civil, fie în cel militar;
-reprezintă temelia pe care se construieşte orice acţiune şi activitatea
umană;
-face posibile coerenţa, cursivitatea, concertarea şi atingerea obiectivelor
oricărei activităţi umane.
Din analiza definiţiilor date logisticii în general şi logisticii militare în
special rezultă câteva concluzii şi anume:
-conceptul de logistică va evolua cu timpul dar este important să avem
definiţii actualizate pentru a facilita schimbul de idei şi înţelege corect rolul
acesteia în funcţionarea societăţii şi a armatei;
- va trebui avută în vedere şi tendinţa de creştere a schimbului de
informaţie care poate influenţa diminuarea fluxurilor fizice de materiale;
- planificarea, execuţia şi controlul sunt trei funcţii indispensabile ale
logisticii actuale;
- în perspectivă logistica va trebui să asigure simplificarea proceselor şi
astfel diminuarea amânărilor /întârzierilor de cooperare între membri unui lanţ
logistic în care este cuprins şi beneficiarul final.
Rolul suportului logistic este acela de a face posibilă organizarea,
desfăşurarea şi finalizarea oricărei acţiuni şi activităţi umane.
Statutul şi rolul logisticii în NATO
Termenul logistică poate avea semnificaţii diferite potrivit ţărilor şi
contextului. Este vorba de a avea ceea ce trebuie, acolo unde este necesar şi la
momentul cuvenit. NATO defineşte logistica ca fiind ştiinţa planificării şi
executării deplasării forţelor armate şi a mentenanţei lor6. Desigur, în prezent,
termenul s-a îmbogăţit cu alte înţelesuri care s-au adăugat o dată cu
diversificarea misiunilor pe care forţele armate ale statelor membre NATO le au
de executat. Aceasta întrucât rolul logisticii se lărgeşte cu asumarea de noi
responsabilităţi în materie de securitate şi stabilitate, pe plan intern şi extern, de
către forţele armate ale statelor membre. În practică, paleta rolurilor logisticii
6
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196

cuprinde inventarierea nevoilor armatelor, constituire stocurilor de materiale şi
capacităţi, menţinerea puterii forţelor şi a armamentului lor. În acelaşi timp,
logistica acoperă un spectru larg de activităţi. Printre acestea se numără
aprovizionarea, mentenanţa, mişcarea şi transporturile, susţinerea cu carburanţi,
infrastructurile şi asistenţa medicală.
Sprijinul logistic este o componentă esenţială a logisticii. El interferează
constant cu toate celelalte activităţi ale logisticii. De aceea, chiar dacă aparent
activităţile logisticii, funcţiile şi celelalte componente ale acesteia nu au legătură
directă cu suportul logistic, în realitate, sunt interdependente şi complementare.
Principala funcţie a Alianţei în domeniul logisticii, şi implicit şi al
suportului logistic, este coordonarea eforturilor naţionale şi încurajarea punerii
în practică a unui maximum de soluţii multinaţionale ce permit să se răspundă
nevoilor operaţionale, graţie reducerii numărului de lanţuri de aprovizionare
individuale. Aici, este vorba de o logistică multinaţională ce se completează cu
logistica colectivă, care îşi propun reducerea costurilor, armonizarea proceselor
ciclului de viaţă şi creşterea în permanenţă a eficacităţii susţinerii logistice. În
opinia noastră, aici, un aport semnificativ aduce existenţa suportului logistic în
fiecare structură militară naţională participantă la misiunile Alianţei.
În concepţia NATO, principiul responsabilităţii colective este în centrul
activităţii logisticii. Acest principiu se fondează pe ideea că NATO şi ţările
participante sunt responsabile de susţinerea logistică a operaţiilor multinaţionale.
Atunci când NATO coordonează susţinerea logistică a forţelor sale desfăşurate
şi determină priorităţile, fiecare ţară trebuie să asigure ceea ce este în măsură să
furnizeze propriilor sale trupe resursele logistice de care acestea la nevoie.
Apreciem că suportul logistic naţional este important în acest caz pentru că el
determină, în bună măsură, ceea ce mai trebuie adus în domeniul logisticii
pentru ca forţele să dispună de ceea ce au nevoie pentru îndeplinirea cu succes a
misiunii încredinţate.
După cum se cunoaşte logistica este de o importanţă vitală pentru orice
operaţie militară. Fără ea, operaţiile nu ar putea fi duse şi susţinute, mai ales
atunci când este vorba de operaţii multinaţionale în afara zonei tradiţionale de
responsabilitate a Alianţei.
În prezent, NATO şi-a extins aria responsabilităţilor datorită actualelor
riscuri şi ameninţări de securitate. Această extindere a avut şi are urmări şi în
planul logisticii. De aici, apariţia unei noi doctrine şi strategii logistice în cadrul
Alianţei. De asemenea, organizarea logisticii a cunoscut înnoiri faţă de perioada
Războiului Rece.
În NATO, logistica cuprinde domeniile următoare:
-concepţia şi punerea la punct, achiziţia, stocarea, transportul, distribuţia,
mentenanţa, evacuarea şi eliminarea materialelor;
-transportul de personal;
-achiziţia, construcţia, mentenanţa, utilizarea şi declasarea instalaţiilor;
-achiziţia şi prestarea de servicii;
-susţinerea şi asistenţa medicală.
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Serviciile şi responsabilităţile de mai sus sunt divizate în 3 domenii:
-logistica de producţie;
-logistica în faza de exploatare;
-logistica de consum.
Toate acestea sunt domenii sunt strâns legate de asigurarea suportului
logistic al fiecărei structuri militare.
Astfel, logistica de producţie evidenţiază sectorul industrial. Într-o bună
măsură, logistica de producţie stă la baza susţinerii logistice a fiecărei structuri
militare deoarece ea se ocupă cu planificarea, concepţia, dezvoltarea şi achiziţia
de echipamente care, obligatoriu trebuie să satisfacă pe deplin cerinţele de
calitate, interoperabilitate, fiabilitate, normelor de securitate a echipamentelor,
redactarea documentelor relativ la materiale, controlul configuraţiei şi a
modificărilor. Deşi responsabilitatea logistici de producţie revine fiecărei ţări,
totuşi Alianţa intervine în organizarea cooperării în sânul său. Această cooperare
se realizează în principal în cadrul Conferinţei directorilor naţionali ai
armamentelor (CDNA) şi a organelor subordonate.
Logistica de exploatare face legătura între logistica de producţie şi logistica
de consum. Ea îndeplineşte funcţiile asociate achiziţiei, recepţiei, stocării,
distribuţiei şi eliminării de materiale indispensabile mentenanţei echipamentului
şi aprovizionării forţelor. Apreciem că şi acest tip de logistică are legătură cu
suportul logistic întrucât prin intermediul său acesta din urmă devine realitate.
Organizarea întreţinerii şi aprovizionării (NAMSO) în cadrul Alianţei este
organul principal responsabil în acest domeniu.
Logistica de consum sau logistica operaţională priveşte funcţiile de
aprovizionare şi susţinere a forţelor. În opinia noastră, ea se face în strânsă
dependenţă de suportul logistic al fiecărei structuri militare. Acest tip de
logistică are în vedere recepţia produsului iniţial, stocarea, transportul,
mentenanţa, folosirea şi eliminarea materialelor. Prin urmare, logistica de
consum asigură controlul stocurilor, furnizarea sau construcţia de instalaţii,
controlul mişcărilor, verifică informaţia privind fiabilitatea şi vulnerabilităţile,
normele de securitate pentru stocarea, transportul şi manipularea materialelor
necesare şi suficiente îndeplinirii misiunilor.
În cadrul NATO, aceste sarcini revin Comitetului logisticii şi Comitetului
produselor petroliere. Există şi alte organisme logistice ca de exemplu,
Comitetul şefilor serviciilor de sănătate a militarilor care dau aviz comitetului
militar asupra chestiunilor logistice în domeniile lor de responsabilitate.
Aceste domenii se exprimă prin intermediul unui ansamblu coerent de
funcţii pe care Alianţa şi le asumă. Printre aceste funcţii se află: aprovizionarea;
mentenanţa, mişcarea şi transportul; susţinerea petrolieră.
Aprovizionarea înglobează toate materialele şi articolele folosire ca
echipament, susţinerea şi menţinerea puterii forţelor militare. De asemenea,
această funcţie include determinarea nivelului stocurilor, aprovizionarea,
distribuţia şi refacerea stocurilor. Evident, că această funcţie eset condiţionată de
suportul logistic existent într-o structură militară sau alta.
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Mentenanţa desemnează toate măsurile ce se iau, reparaţii cuprinse, pentru
a menţine materialul într-o stare specifică, sau pentru a-l readuce în această
stare. Starea de pregătire operaţională a forţelor terestre, navale sau aeriene
depinde, într-o bună măsură, de punerea în practică, încă din timp de pace, a
unei mentenanţe preventive de înalt nivel pentru echipamentele şi materialele
conexe folosite. În ceea ce priveşte reparaţia, aceasta desemnează toate măsurile
luate pentru repune un material în starea de funcţionare specifică cât mai rapid
posibil. În opinia noastră, prin ceea ce presupune mentenanţa aceasta este strâns
legată de suportul logistic al fiecărei structuri militare. De fapt, se asigură
mentenanţa a tot ceea ce există în suportul logistic.
Mişcările şi transporturile sunt funcţii esenţiale ale logisticii. Natura şi
conţinutul actualelor misiuni executate de Alianţă fac din mişcarea şi transportul
trupelor şi materialelor o realitate de netăgăduit. De aici, necesitatea existenţei
unei capacităţi suple care să permită trupelor să se deplaseze rapid în teatrele de
operaţii şi între acestea dar şi să fie în măsură să-şi asume întreaga paletă de
misiuni.
Susţinerea petrolieră este absolut necesară întrucât mijloacele de luptă şi de
transport pentru a se deplasa şi funcţiona optim au nevoie de carburanţi.
Asigurarea carburanţilor necesari şi suficienţi îndeplinirii oricărei misiuni se
face în cooperare şi colaborare cu toate statele membre implicate într-o operaţie
sau alta.
Susţinerea medicală este necesară pentru tratarea şi evacuarea personalului
bolnav, accidentat şi rănit, pentru a reduce semnificativ pierderile zi-om şi
întoarcerea celor răniţi la postul lor. În plus, un asemenea sistem influenţează
consistent moralul efectivelor şi devine un multiplicator al forţelor. Totodată,
susţinerea medicală are un rol important în protecţia forţelor. Ea revine ţărilor
dar planificarea trebuie să fie destul de suplă pentru a lua în calcul abordările
multinaţionale.
Pe lângă funcţiile menţionate, logistica îndeplineşte şi o serie de funcţii cu
rol facilitator. Printre acestea se află:
- gestionarea informaţiilor logistice (permit combinarea tehnologiilor
informaţiei existente şi procesele practice logistice pentru a răspunde nevoilor
comandamentului NATO şi ţărilor în materie de informaţii logistice);
- recepţia, regruparea şi mersul către înainte (este vorba de faza desfăşurării
ce este consacrată tranziţii unităţilor, personalului, echipamentelor şi
materialelor de la porturile de debarcare (POD) până la destinaţia lor finală;
- accesul la resursele disponibile (achiziţia de bunuri şi sevicii de care
comandantul are nevoie);
- susţinerea furnizată de ţara gazdă (aduce comandantului NATO şi ţărilor
contributoare un important sprijin logistic, conform angajamentelor negociate
între Alianţă şi/sau ţările contributoare şi guvernul ţării gazdă). Rolul său este să
reducă numărul de forţe şi de materiale logistice primite pentru ţara gazdă pentru
a se menţine puterea şi redesfăşurarea forţelor care altfel ar trebui să fie
asigurate de către ţările contributoare.
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În opinia noastră, şi între aceste funcţii şi suportul logistic există o relaţie
de interdependenţă. Aceasta întrucât suportul logistic este baza de la care se
pleacă în evaluarea nevoilor comandanţilor NATO ce conduc forţele pentru
îndeplinirea misiunilor încredinţate.
În fine, alături de funcţiile esenţiale şi cele facilitatoare, există şi domenii
conexe în care logistica are un rol major de jucat. În calitate de domenii conexe
se pot menţiona neutralizarea explozivilor şi muniţiilor, protecţia mediului,
cooperarea civilo-militară şi normalizarea. Aceasta din urmă este un instrument
cheie pentru realizarea interoperabilităţii, care are incidenţă directă asupra
sustenabilităţii misiunii şi eficacităţii forţelor în luptă.
De asemenea, logistica cuprinde furnizarea anumitor materiale şi servicii,
care nu se asigură acum de NATO. Serviciile pentru trupele în luptă şi
activităţile logistice ce privesc, de exemplu, punerea la dispoziţie de personal şi
competenţe, cazare, înhumare, aprovizionare cu apă, cantina, spălătoria,
instalaţiile sanitare şi alte servicii cum ar fi cele poştale şi de curierat.
Doi parametri permanenţi definesc funcţiile logistice asumate de NATO:
logistica de cooperare şi logistica multinaţională.
Logistica cooperare vizează optimizarea cooperării logistice în aşa fel încât
să se realizeze economii, să se armonizeze procesele ciclului de viaţă şi să se
amelioreze eficacitatea susţinerii logistice în timp de pace, în perioada de criză
şi în timp de război.
Logistica multinaţională este menită să amelioreze eficienţa şi eficacitatea
graţie punerii în practică a soluţiilor multinaţionale ce permit să se răspundă
nevoilor operaţionale, aşa cum ar fi, de exemplu, specializarea rolurilor şi
susţinerea logistică integrată multinaţional. Logistica multinaţională este un
concept ceva mai complex în sensul că presupune crearea de unităţi de susţinere
logistică integrate multinaţional. În opinia noastă, aici, un rol esenţial îl are
suportul logistic al unităţilor nou create.
Unităţile de susţinere logistică integrate multinaţional (MILU) sunt
constituite de cel puţin două ţări şi sunt însărcinate, sub control operaţional a
unui comandant NATO la nivel de forţă interarme sau componentă, de a furniza
susţinere logistică unei forţe multinaţionale. Astfel, Belgia, Luxemburg, Grecia
şi Austria au constituit prima MILU, unitatea de transport BELUGA, destinată
să susţină forţa multinaţională de stabilizare (SFOR), ce a succedat IFOR în
Bosnia-Herţegovina7. Un alt exemplu de MILU este cel constituit în aprilie 2005
de Bulgaria, Lituania, România, Slovacia şi Croaţia pentru a forma şi menţine în
putere „Statul Major interarme al mişcărilor în teatru” 8.
În NATO întreaga activitate logistică se derulează în deplin consens cu o
serie de principii. Acestea din urmă privesc elaborarea de politici şi doctrine
pentru toate domeniile funcţionale ale logisticii, inclusiv mişcările şi
transporturile, şi susţinerea medicală. Printre acestea se află următoarele:

7
8

Logistique, http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_61741.htm, p.5, accesat în 18.06.2013
Ibidem.
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- responsabilitatea colectivă cu rol de element motor al susţinerii logistice
în NATO. El subliniază că susţinerea logistică a operaţiilor multinaţionale este
de natură colectivă;
- voluntariatul. Asumarea de responsabilităţi de către statele membre este
benevolă;
- autoritatea. Există o legătură între responsabilitate şi autoritate. Atribuirea
de responsabilităţi oricărui comandant NATO trebuie însoţită de o delegare de
autoritate din partea ţărilor şi a Alianţei, pentru a le permite să se achite de
responsabilităţile lor,
- primordialitatea nevoilor operaţionale. Toate activităţile de susţinere
logistică, duse atât de sectorul militar, cât şi de cel civil, ar trebui să fie axate pe
satisfacerea nevoilor operaţionale ce condiţionează reuşita misiunii;
- cooperarea între ţări şi NATO este esenţială. Ea va contribui la folosirea
optimă a resurselor limitate;
- coordonarea. Susţinerea logistică trebuie să fie coordonată la toate
nivelurile şi între toţi participanţi la operaţia multinaţională;
- punerea la dispoziţie garantată. Atât ţările cât şi NATO trebuie să vegheze
la punerea la dispoziţie a resurselor logistice necesare susţinerii forţelor afectate
alianţei în timp de pace, în perioada de criză sau în caz de conflict;
- suficienţa. Susţinerea logistică trebuie să fie furnizată cantitativ şi calitativ
de o manieră suficientă îndeplinirii misiunilor asumate;
- eficacitatea. Resursele logistice trebuie să fie folosite de o modalitate atât
eficace şi economică pe cât este posibil. Nevoile trebuie să fie inventariate în
timp util pentru a fi puse la dispoziţie şi utilizarea lor se face în condiţii de
eficienţă şi eficacitate maximă;
- supleţea. Susţinerea logistică trebuie să fie anticipativă, adaptabilă şi
suficient de suplă pentru a se putea atinge obiectivul fixat. Această supleţe este
asigurată printr-o planificare adecvată luându-se în calcul evoluţiile posibile ale
situaţiei;
- vizibilitatea şi transparenţa resurselor logistice sunt indisociabile într-o
susţinere logistică eficace. Comandanţii NATO trebuie să poată conta pe
schimburile de informaţii rapide şi precise între ţări şi Alianţă pentru a putea
defini priorităţile expediţiilor spre zona de operaţii interarme (JOA) şi în
interiorul acesteia, pentru a le reorienta conform acordurilor între comandant şi
elementele de susţinere naţională şi pentru a folosi eficace mijloacele logistice în
JOA.
Concluzii
NATO, prin organizarea sa specifică şi dotarea în domeniul logisticii, poate
oferi suport logistic diferitelor operaţii conduse de Alianţă dar şi altor state aflate
în nevoie.
În realizarea suportului logistic din Armata României este de dorit să se
ţină seama permanent de angajamentele pe care România şi le-a asumat la
integrarea în NATO şi la aderarea în UE. De aceea, materializarea acestor
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angajamente conform planificării convenite între statul român şi structurile
NATO este o condiţie sine qua non a credibilităţii României pe plan regional şi
internaţional. În acest scop, alocarea permanentă, sistematică şi conform
înţelegerilor a resurselor umane şi financiare realizării lor este o chestiune vitală
pentru integrarea deplină a ţării noastre în NATO.
Finalitatea punerii în practică a suportului logistic este asigurarea
capacităţilor necesare şi suficiente, de o manieră constantă şi operativă, care să
permită Armatei României asumarea de sarcini concrete în materie de apărare şi
securitate colectivă, alătuir de celelate state membre NATO.
Miza strategică a structurilor de logistică din Armata României este
asigurarea operaţiilor de suport logistic la care aceasta este parte.
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OPERAŢIILE DE SUPORT LOGISTIC – MIZA STRATEGICĂ A
STRUCTURILOR DE SUPORT LOGISTIC
Marius GHINEA*
Suportul logistic al forţelor armate prezintă o importanţă deosebită pentru buna
funcţionare a organismului militar. Aceasta întrucât el reprezintă fundamentul pe care se
concepe, organizează şi desfăşoară activitatea în orice instituţie, organizaţie, grup social sau
societate umană în ansamblul său. De fapt, componentele suportului logistic constituie baza
de susţinere materială a oricărei acţiuni şi activităţi umane, inclusiv în cadrul organizaţiei
militare.
Cuvinte-cheie: sprijin logistic, operaţii, aprovizionare, mentenanţă.

Introducere
Realizarea suportului logistic al forţelor armate ni-l reprezentăm ca un
proces complex în care intervin variabile cunoscute şi controlate de om dar, în
egală măsură, şi variabile necontrolate generate de factori aleatori. De aceea,
construcţia sa trebuie făcută cu precădere pe un temei ştiinţific şi pe o raportare
constantă la realitatea în evoluţie a câmpului viitor de luptă şi a noilor tipuri de
riscuri şi ameninţări de securitate cu care statele lumii se confruntă.
Suportul logistic al forţelor armate reprezintă elementul esenţial pe
temeiul căruia se concep, planifică, organizează şi desfăşoară orice activitate din
armată. De aceea, este absolut necesar ca acest suport să fie asigurat la timp, în
cantitatea cerută şi de nivelul calitativ cel mai înalt. Este vorba de tot ceea ce se
include în suportul logistic al forţelor armate de la clădiri la asigurarea
condiţiilor optime de viaţă şi d emuncă ale efectivelor. În plus, necesitatea
asigurării suportului logistic al forţelor armate pentru România rezidă în
angajamentele pe care aceasta şi le-a asumat voluntar la aderarea la UE şi
NATO. În acest sens, Planul strategic al MapN 2010-2013 se referă atât la
realizări cât şi la obiective de îndeplinit.
Operaţiile de suport logistic
Operaţiile de suport logistic constituie o necesitate ce derivă din miza
strategică a structurilor de suport logistic. Fiecare misiune internaţională la care
Armata României participă presupune un suport logistic corespunzător
caracterului şi naturii acesteia. În acest sens, un exemplu îl reprezintă
participarea României la misiunea ATALANTA1. La această misiune România a
participat cu fregata Regele Ferdinand. Ea este prima misiune internaţională la
*
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Misiune de suport logistic în teatrul de operaţii din cadrul misiunii Atalanta,
http://www.amosnews.ro/misiune-de-suport-logistic-teatrul-de-operatii-din-cadrul-misiunii-atalanta-2012-10-10,
accesat în 10.06.2013
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care fregata acţionează cu elicopterul IAR Puma Naval la bord. De altfel,
aproape în fiecare zi de misiune, cei 236 de marinari de la bordul fregatei Regele
Ferdinand, execută misiuni în premieră, dând dovadă de profesionalism,
seriozitate şi dăruire.
Pregătită să execute misiuni de cercetare şi asigurare a raionului de
acţiune şi să fie acel vector al navei care să poată furniza informaţii de la
distanţă despre zona de acţiune şi eventualele pericole, elicopterul IAR 330
Puma Naval cu numărul 142, a executat joi 4 octombrie, prima misiune de
asigurare a suportului logistic într-un teatru de operaţii. Misiunea a constat întrun transport de materiale de pe aeroportul din Djibouti pe fregata Regele
Fedinand, aflată în marş în zona de operaţii, stabilită de comanda grupării din
care face parte nava românească. Efectuată în premieră, misiunea n-a pus
probleme binomului elicopter – navă, materialele ajungând cu bine la bordul
fregatei Regele Ferdinand. A fost încă o premieră pentru navă şi încă o misiune
reuşită pentru echipajul fregatei Regele Ferdinand care acţionează începând cu
data de 1 octombrie, în zona de acţiune a operaţiei ATALANTA. Misiunea de
asigurare a sprijinului logistic în teatrul de operaţii ATALANTA, a reprezentat
de asemenea şi prima misiune executată de elicopterul Puma Naval pe un
aeroport din afara graniţelor ţării.
Succesul realizării acestor activităţi în premieră se datorează nivelului de
pregătire al echipajului dobândit în cei 8 ani de activitate a fregatei în cadrul
forţelor navale şi desăvârşită pe timpul programului intensiv de pregătire în
vederea participării la operaţia ATALANTA. În plus, succesul s-a fondat pe un
suport logistic adecvat obiectivelor şi scopului misiunii.
De asemenea, România îşi transportă cu mijloace proprii trupele în teatrele
de operaţii folosind în acest scop avionul C134 Hercules aflat în dotarea forţelor
sale aeriene.
„Cadrul general al concepţiei urmăreşte să statueze principiile şi metodele
privind politica Ministerului Apărării Naţionale de realizare a programelor de
înzestrare şi modernizare a Armatei României pe termen scurt, mediu şi lung în
acord cu principiile şi prevederile stabilite prin „Strategia de Transformare a
Armatei României" şi „Directiva de Planificare a Apărări" pentru îndeplinirea
Obiectivelor Forţei (FGs), respectării contribuţiilor la Forţa de Răspuns a NATO
(NRF) şi în contextul Angajamentelor de la Praga privind Capabilităţile(PCC),
precum şi al angajamentelor privind contribuţia cu forţe şi capabilităţi pentru
Uniunea Europeană” 2.
Îndeplinirea acestui obiectiv se va realiza succesiv, ponderea majoră a
achiziţiilor şi înzestrării cu echipamente noi urmând a se realiza în "Etapa
integrării tehnice depline în NATO şi Uniunea Europeană". În acest scop, se
impune realizarea unui suport logistic modern, eficace, compatibil şi
standardizat aşa cum este în celelalte armate ale statele membre NATO.
Din punct de vedere al duratei de viaţă, peste 85% din echipamentele aflate
în dotarea armatei au resursa depăşită. Majoritatea tipurilor de tehnică din
2

Conceptia de inzestrare cu sisteme şi echipamente majore a Armatei României în perioda 2006-2025,
http://www.dpa.ro/documente/politici/ConceptiaInzestrare.pdf, p.2. accesat în 19.06.2013
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înzestrare sunt realizate după tehnologia anilor 70, sunt uzate fizic şi moral, mari
consumatoare de carburanţi lubrifianţi, iar piesele de schimb pentru mentenanţă
nu se mai găsesc în procesele de fabricaţie ale societăţilor comerciale3.
Majoritatea mijloacelor de transport şi a tehnicii de luptă care au intrat în
serviciu în perioada 1981 – 1989 sunt de fabricaţie românească. Întrucât din
lipsă de comenzi furnizorul a încetat fabricaţia acestor produse suportul logistic
se asigură cu mare greutate.
O parte din aparatura de vedere pe timp de noapte pentru luptători, pentru
sistemele de armă, precum şi unele mijloacele de protecţie individuală şi
colectivă NBC au rămas slab performante şi nu permit îndeplinirea misiunilor la
standardele solicitate de Alianţă. Probleme critice sunt şi în zona sistemelor de
apărare aeriană cu bază la sol, precum şi la echipamentele de sprijin de luptă
aparţinând categoriilor de forţe armate. Aceste sisteme sunt depăşite din punct
de vedere tehnic şi fizic, moral şi tehnologic, sunt mari consumatoare de resurse
şi nu mai pot fi modernizate.
În concluzie, analiza comparativă a misiunilor prezente şi de perspectivă ce
revin structurilor din subordinea categoriilor de forţe ale armatei, determinate de
participarea lor la acţiuni militare, a cerinţelor operaţionale generale ale
înzestrării, precum şi a stării actuale a armamentului, tehnicii de luptă,
echipamentelor şi materialelor cu destinaţie militară, evidenţiază discrepanţele
existente între posibilităţile şi performanţele tehnicii din înzestrare şi nevoile
reale ale forţelor, situaţie care impune urgentarea îmbunătăţirii de ansamblu a
dotării acestora. Altfel spus este necesar un suport logistic la nivelul exigenţelor
impuse de natura misiunilor la care Armata României participă pe plan
internaţional.
Miza strategică a structurilor de suport logistic
Pe lângă programele de înzestrare anuale s-au iniţiat şi programe de
perspectivă care au în vedere „nivelul de ambiţie", stabilit în cadrul .Alianţei
Nord-Atlantice, corelat cu angajamentele asumate de România şi Strategia de
Transformare a Armatei României. Aceste programe se referă în principal la:
- dezvoltarea sistemului de comandă-control la nivel brigadă şi divizie;
- operaţionalizarea şi modernizarea unităţilor din compunerea Diviziei
Naţionale, precum şi ale capabilităţilor la nivel „Teatru de Operaţii", potrivit
angajamentelor asumate;
- realizarea capabilităţilor de sprijin de luptă (obuziere autopropulsate
cal.155 mm şi cal. 105 ram);
- realizarea capabilităţilor ISTAR la nivel divizie;
- înlocuirea avioanelor de luptă din înzestrare cu avioane multirol;
- creşterea capabilităţilor de transport strategic;
- realizarea capabilităţii de apărare antiaeriană fa distanţe mari (H/SAM);
- modernizarea navelor din înzestrare şi achiziţia de nave noi cu
performanţe similare celor aparţinând statelor membre NATO;
3

Ibidem, pp.3-4.
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- asigurarea unei componente navale logistice;
- realizarea sistemelor de culegere, furnizare şi monitorizare date meteohidrologice;
- asigurarea cu platforme de transport containere, carburanţi şi materiale;
- asigurarea cu mijloace de containerizare, paletizare şi pachetizare;
- modernizarea infrastructurii depozitelor, a bazelor militare şi realizarea
facilităţilor militare moderne4.
Funcţie de impactul operaţional şi aportul acţional asupra realizării
capabilităţilor necesare apărării României şi contribuţia în cadrul Alianţei Nord
Atlantice, dar şi în conexiune directă cu fondurile necesare realizării
programelor de achiziţii/modernizare, sunt considerate programe de înzestrare
de importanţă strategică, astfel:
• avionul multirol;
• avionul de transport scurt/mediu curier;
• achiziţia şi modernizarea de nave de luptă;
• sistemele de apărare antiaeriană;
• platformele de transport auto;
• Centrul Naţional Militar de Comandă;
• transportorul blindat pentru trupe;
• autovehiculele blindate şi neblindate;
În opinia noastră, aceste programe de perspectivă desemnează miza
strategică a constituirii unui suport logistic adecvat, adică modern, competitiv,
flexibil, adaptabil la diverse situaţii generate de executare a unor misiuni
internaţionale de către structuri militare româneşti. Este absolut necesar ca
suportul logistic al tuturor categoriilor de forţe să fie unul modern, complet
cantitativ şi calitativ, precum şi atotcuprinzător în sensul „acoperirii” materiale a
tuturor domeniilor de activitate din armată. În acest context, un asemenea rol
revine logisticii multinaţionale care „asigură suportul logistic operaţional
multinaţional şi se realizează prin structurile logistice naţionale în cooperare cu
structurile logistice specifice forţelor multinaţionale, cu folosirea pe scară larga
a serviciilor diferiţilor contractori din zona de operaţii”5.
În Armata României structurile logistice îndeplinesc următoarele misiuni:
a) hrănirea şi echiparea efectivelor;
b) asigurarea cu carburanţi-lubrifianţi;
c) organizarea, planificarea şi executarea transporturilor;
d) completarea stocurilor de produse, tehnică şi materiale, pe măsura
consumului sau distrugerii acestora de către inamic;
e) mentenanţa tehnicii şi echipamentelor militare;
f) prevenirea si combaterea îmbolnăvirilor, acordarea sprijinului medical,
evacuarea răniţilor şi bolnavilor, spitalizarea, tratarea si recuperarea acestora;
g) asigurarea viabilităţii cailor de comunicaţie;
h) cartiruirea trupelor;
4

Ibidem, p.12.
Ordin nr. 36/2008 pentru aprobarea Regulamentului logisticii operatiilor intrunite,
http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordin_pentru%20aprobare_regulament_logistica_operatii_intrunite_36_200
8.php, art.5.
5
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i) strângerea şi evacuarea capturilor de război;
j) hrănirea, echiparea, cazarea, acordarea asistenţei medicale şi a
indemnizaţiei de muncă prizonierilor de război;
k) asigurarea acţiunilor şi protecţia structurilor de logistică6.
Apreciem că prin îndeplinirea acestor misiuni se realizează un suport
logistic la un grad corespunzător în toate structurile militare.
Concluzii
În esenţă, suportul logistic al forţelor armate permite acestora să-şi
organizeze şi să-şi desfăşoare activităţile specifice constant, continuu şi conform
planificărilor proprii. Există limite, dependenţe şi erori în punerea în practică a
suportului logistic militar. Apreciem că acestea se cer cunoscute şi depăşite de
către cei cu competenţe în domeniu. Punerea în practică a suportului logistic este
determinat şi de înfăptuirea programelor de înzestrare a forţelor armate cu tot
ceea ce le este necesar şi suficient îndeplinirii misiunilor ce le revin în apărarea
naţională şi colectivă, în asigurarea securităţii şi stabilităţii locale, regionale şi
internaţionale. Structurile logistice au misiunea de a asigura suportul logistic al
forţelor care participă la misiuni internaţionale ca urmare a statutului României
de membră a NATO şi UE. În acest scop, înfăptuirea programelor pe termen
lung privind înzestrarea categoriilor de forţe din Armata României ar reprezenta
un fundament solid şi vizibil pentru capacitatea ţării noastre de a-şi respecta
angajamentele internaţioanle asumate în domeniul apărării şi securităţii
naţionale şi colective.
Bibliografie:
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STRUCTURA FINANCIARĂ LA NIVELUL MINISTERULUI
APĂRĂRII NAŢIONALE, ÎN CALITATE DE ORDONATOR
PRINCIPAL DE CREDITE
*

Anghel STĂMESCU

În contextul actual, caracterizat printr-o creştere spectaculoasă a complexităţii
relaţiilor funcţionale, a volumului de informaţii şi mai ales a dinamicii specifice domeniului
financiar-contabil, există pericolul creşterii redundanţei informaţiilor şi a timpilor de răspuns
la cererile de raportare a stării resurselor. Aceste pericole pot genera decizii caracterizate de
subiectivism şi aproximări, care conduc inevitabil la dezinformare şi la lipsa de realism a
actului decizional.
Cuvinte-cheie: capabilităţi, domeniului financiar-contabil, bugetul apărării, achiziţii
pentru apărare.

Introducere
Generarea de capabilităţi de apărare credibile presupune continuarea
procesului de modernizare a structurii de forţe, în scopul realizării de capabilităţi
cu un grad ridicat de susţinere şi interoperabilitate, dislocabile în teatru, mobile,
flexibile, competente să participe la toată gamă de misiuni NATO şi UE dar şi la
misiuni de tip „coaliţie”.
Transformarea structurii de forţe trebuie susţinută prin optimizarea
Sistemului de planificare programare, bugetare şi evaluare, a Sistemului de
dezvoltare a capabilităţilor, a Sistemului integrat de management al achiziţiilor
pentru apărare, şi a unui Management financiar contabil ancorat la realităţile
economice actuale.
Structura financiară la nivelul Ministerului Apărării Naţionale
Responsabilitatea administrării resurselor financiare pentru cerinţele de
apărare ale României, dimensionate corespunzător şi repartizate spre utilizare
Ministerului Apărării Naţionale, în calitate de ordonator de credite, este
defalcată pe niveluri de competenţă: ordonator principal de credite; ordonator
secundar de credite; ordonator terţiar de credite.
Ordonatorii principali de credite sunt1: miniştrii, conducătorii organelor de
specialitate ale administraţiei publice centrale, conducătorii autorităţilor publice
şi conducătorii instituţiilor publice autonome.
Ordonatorii principali de credite, de multe ori, pot delega această calitate
înlocuitorilor de drept ca: secretari generali sau alte persoane împuternicite în
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acest scop. În respectiva delegare, ordonatorii principali de credite trebuie să
precizeze condiţiile şi limitele delegării.
În cazurile prevăzute de legi speciale, secretarii generali sunt ordonatorii
principali de credite sau alte persoane desemnate prin respectivele legi.
Ordonatorii secundari sau terţiari de credite sunt conducătorii unor
instituţii publice care au personalitate juridică şi sunt în subordinea ordonatorilor
principali de credite.
Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate,
pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice ierarhic inferioare,
ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz, în
raport cu sarcinile acestora, potrivit legii.
Ordonatorii secundari de credite repartizează creditele bugetare aprobate,
pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate, ai
căror conducători sunt ordonatori terţiari de credite, în raport cu sarcinile
acestora, potrivit legii.
Ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost
repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituţiilor pe care le conduc,
potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi în condiţiile stabilite prin
dispoziţiile legale.
Toate instituţiile publice trebuie să aibă bugetul aprobat, potrivit
prevederilor actelor normative în vigoare.
Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele
bugetare numai în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli
strict legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea
dispoziţiilor legale.
Ordonatorul principal de credite aprobă angajarea, lichidarea şi
ordonanţarea cheltuielilor din fonduri publice, plata acestora fiind efectuată de
către contabil.
Potrivit dispoziţiilor legale, angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor se va
efectua numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu.
Administrarea fondurilor aprobate Ministerului Apărării Naţionale se
realizează de structuri economico-financiare specializate, prevăzute în statele de
organizare ale fiecărui ordonator de credite, de la nivel central până la nivelul
unităţilor cărora li se aprobă bugete de venituri şi cheltuieli.
Structura specializată a Ministerului Apărării Naţionale2 prin care se
asigură îndeplinirea sarcinilor economice şi financiar-contabile ce revin
ministrului în calitate de ordonator principal de credite este Direcţia FinanciarContabilă, structură care realizează managementul financiar-contabil în
Ministerul Apărării Naţionale, gestionează bugetul propriu al ordonatorului
principal de credite, finanţează nemijlocit ordonatorii secundari şi terţiari
nominalizaţi prin ordin al ministrului.

2

Legea nr. 346 din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, M.O.,
Partea I, nr. 654/28 iulie 2006, art. 17
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Şeful Direcţiei Financiar-Contabile se subordonează ministrului apărării,
iar pentru exercitarea competenţelor ce-i revin, emite dispoziţii şi instrucţiuni.
Pe baza cercetării efectuate apreciem că, pentru realizarea
managementului financiar-contabil optim în Ministerul Apărării Naţionale,
Direcţia Financiar-Contabilă trebuie să-şi exercite competenţele legale în
următoarele domenii:
 planificarea financiară;
 execuţia bugetară;
 organizarea şi conducerea contabilităţii;
 inventarierea, evaluarea şi reevaluarea patrimoniului;
 pensiile militare de stat şi alte drepturi sociale;
 decontările şi operaţiunile valutare;
 metodologia privind managementul financiar-contabil;
 salarizarea personalului;
 controlul financiar preventiv şi intern.
În domeniul planificării financiare, Direcţia Financiar-Contabilă are
următoarele atribuţii3:
 analizează documentele transmise de către Ministerul Finanţelor Publice,
prin care se precizează contextul macroeconomic şi metodologiile de elaborare a
proiectelor de buget şi transmite precizări ordonatorilor de credite/directorilor de
programe majore;
 analizează, centralizează, întocmeşte şi prezintă ministrului apărării
propuneri pentru proiectele de buget, anexele la acestea, pentru anul de plan şi
estimările pe următorii 3 ani, însoţite de documentaţii şi fundamentări;
 execută întregul proces de fundamentare şi elaborare a proiectului de
buget;
 transmite Ministerul Finanţelor Publice propunerile pentru proiectele de
buget şi anexele la acestea;
 analizează limitele de cheltuieli transmise de către Ministerul Finanţelor
Publice;
 analizează şi formulează propuneri pentru reprioritizarea obiectivelor şi
sarcinilor aprobate în Consiliul de Planificare a Apărării, în situaţia în care
limitele de cheltuieli sunt mai mici decât necesarul solicitat;
 participă la susţinerea proiectului de buget al Ministerului Apărării
Naţionale la comisiile parlamentare;
 actualizează, dacă este cazul, proiectele de buget ale Ministerului
Apărării Naţionale, potrivit propunerilor aprobate de comisiile parlamentare şi
Guvern;
 după aprobarea Legii bugetului de stat, întocmeşte şi transmite
Ministerului Finanţelor Publice bugetul Ministerului Apărării Naţionale, aprobat

3

Ordinul ministrului apărării nr.M.S.118/19.06.2007, pentru aprobarea regulamentului de organizare şi
funcţionare a Ministerului Apărării, modificat şi completat cu Ordinul M.S.152/07.08.2007, art.43, alin.(1)
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de ordonatorul principal de credite, pe surse de finanţare, titluri, capitole,
subcapitole, paragrafe bugetare şi pe trimestre;
 întocmeşte şi prezintă spre aprobare ministrului apărării bugetele
ordonatorilor de credite din finanţare şi anexele la acestea, pe clasificaţia
economică şi pe trimestre;
 transmite bugetele aprobate, spre execuţie, ordonatorilor de credite din
finanţarea nemijlocită a ordonatorului principal de credite;
 analizează şi actualizează, ori de câte ori este cazul, bugetele ordonatorilor
de credite pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, articole şi alineate
bugetare;
 solicită de la ordonatorii de credite propuneri de rectificare a bugetelor
acestora;
 analizează propunerile de rectificare primite de la ordonatorii de credite şi
întocmeşte proiectele de buget rectificate, pe care le prezintă spre aprobare
ministrului apărării;
 înaintează propunerile de rectificare aprobate Ministerului Finanţelor
Publice, însoţite de documentaţii şi fundamentări detaliate;
 întocmeşte documentele de susţinere a nevoilor de rectificare în cadrul
discuţiilor cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice;
 după aprobarea Legii de rectificare a bugetului de stat, întocmeşte şi
transmite ordonatorilor de credite, bugetele rectificate;
 elaborează metodologiile de calcul şi fundamentare aferente cheltuielilor
cu personalul, pe care le transmite ordonatorilor de credite/directorilor
programelor majore în vederea întocmirii proiectelor de buget;
 analizează, expertizează şi centralizează Fişele obiectivelor de investiţii şi
formularele aferente, anexate la buget, în vederea transmiterii la Ministerul
Finanţelor Publice a Programului de investiţii publice, pe grupe de investiţii şi
surse de finanţare;
 monitorizează procesul investiţional din Ministerul Apărării Naţionale şi
actualizează Planul de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii Ministerului
Apărării Naţionale, Planul de investiţii şi alte acţiuni asimilate investiţiilor
aferente infrastructurii Ministerului Apărării Naţionale;
 monitorizează actualizarea programelor majore de înzestrare şi
infrastructura cu finanţare multianuală, la solicitarea beneficiarilor, în vederea
planificării şi asigurării creditelor de angajament, precum şi rambursările de
credite externe, plăţile de dobânzi şi comisioanele aferente acestora;
 întocmeşte şi susţine la Comisia Naţională de Prognoză, Situaţia realizării
obiectivelor de investiţii publice, a programelor şi marilor obiective de investiţii
de importanţă naţională şi Situaţia realizării acţiunilor de investiţii publice –
trimestrial;
 întocmeşte şi transmite Ministerului Finanţelor Publice fişa de
monitorizare a programului de investiţii la finele fiecărui trimestru, în
conformitate cu prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
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 întocmeşte şi transmite Institutului Naţional de Statistică situaţia
investiţiilor realizate în fiecare trimestru, conform reglementărilor încheiate între
Ministerul Apărării Naţionale şi Institutul Naţional de Statistică şi anual,
valoarea bunurilor durabile cumpărate;
 monitorizează costurile participării personalului în teatrele de operaţii pe
tipuri de misiuni;
 analizează, fundamentează şi include în proiectul de buget fondurile
necesare funcţionării reprezentanţelor militare cu sediul în străinătate şi a
personalului trimis la post în organizaţii şi agenţii internaţionale;
 analizează, expertizează şi centralizează necesarul de fonduri aferente
domeniilor funcţionării reprezentanţelor militare şi misiunilor permanente în
străinătate, activităţilor prevăzute în Planul de activităţii internaţionale,
participării personalului Ministerului Apărării Naţionale la cursuri în străinătate,
plata contribuţiilor naţionale la NATO – bugetul militar şi NSIP - şi la alte
organisme internaţionale la care Ministerul Apărării Naţionale este parte;
Planificarea financiară, ca subsistem al activităţii financiar-contabile, are
ca punct de pornire elaborarea studiilor de prognoză şi se încheie cu transmiterea
pentru executare a bugetului aprobat. Lucrările de planificare financiară sunt
materializate în bugete, programe şi fundamentări.
În opinia noastră, pentru ca fundamentarea indicatorilor din bugete să fie
comparabili, este necesară întocmirea unui nomenclator de costuri pentru
reperele care stau la baza calculelor de transformare a obiectivelor, sarcinilor în
necesar de fonduri.
Direcţia financiar-contabilă va acorda o atenţie deosebită compatibilizării
clasificaţiei bugetare româneşti cu cea practicată de ţările membre NATO, astfel
încât încadrarea cheltuielilor, pe articole bugetare, să corespundă în totalitate
tipurilor de costuri NATO (cheltuielile cu salariile, hrănirea, echiparea, plata
pensiilor militare, din clasificaţia românească apar sub formă de costuri cu
personalul în clasificaţia NATO). De asemenea, o atenţie deosebită o vom
acorda optimizării şi planificării financiare, dar şi analizei economice costeficienţă.
În domeniul execuţiei bugetare, Direcţia Financiar-Contabilă are
următoarele atribuţii4:
 organizează procesul de finanţare a structurilor din Ministerul Apărării
Naţionale;
 întocmeşte proiectul de ordin al ministrului apărării privind stabilirea
ordonatorilor de credite şi a competenţei acestora în derularea procesului
bugetar;
 verifică, analizează şi centralizează cererile de credite ale ordonatorilor de
credite din finanţare;
4
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 întocmeşte necesarul lunar de credite în vederea transmiterii către
Ministerul Finanţelor Publice;
 întocmeşte documentele pentru deschiderea lunară a creditelor bugetare,
iar după semnarea acestora de către ordonatorul principal de credite, le
înaintează pentru aprobare Ministerului Finanţelor Publice;
 execută deschiderea lunară, sau ori de câte ori este necesar, a creditelor
bugetare, pe baza bugetelor aprobate sau a limitelor de cheltuieli stabilite de
Guvern;
 întocmeşte dispoziţiile bugetare de repartizare/retragere a creditelor şi
borderourile centralizatoare pentru unităţile trezoreriei statului;
 execută retragerea/repartizarea creditelor în cursul lunii între ordonatorii
de credite;
 execută retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate;
 întocmeşte şi transmite ordonatorilor de credite din finanţare, lunar,
situaţia operativă privind repartizarea creditelor bugetare;
 întocmeşte şi transmite ordonatorilor de credite situaţia virărilor de credite
bugetare aprobate;
 urmăreşte evoluţia indicatorilor bugetului şi a deschiderilor de credite
bugetare pe ansamblul Ministerului Apărării Naţionale şi, detaliat, pe ordonatori
de credite;
 întocmeşte şi transmite Ministerului Finanţelor Publice, după aprobare,
documentele necesare majorării bugetului Ministerului Apărării Naţionale cu
donaţiile şi sponsorizările primite;
 întocmeşte şi transmite ordonatorilor de credite majorările de alocaţii
bugetare din donaţiile şi sponsorizările primite, după aprobarea acestora de către
Ministerul Finanţelor Publice;
 verifică, analizează şi întocmeşte situaţiile centralizatoare cu virările de
credite şi cu modificările de alocaţii bugetare între trimestre, iar după aprobare,
le transmite Ministerului Finanţelor Publice;
 analizează execuţia bugetului şi, dacă este cazul, face propuneri de
preluare la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a fondurilor
corespunzătoare unor acţiuni anulate sau amânate, concomitent cu solicitarea de
fonduri pentru unele sarcini noi ce apar pe parcursul derulării bugetului;
 verifică listele cu obiectivele de investiţii, întocmite de ordonatorii de
credite, pe baza cărora se efectuează cheltuielile de capital, şi le prezintă în
vederea semnării acestora, de către persoanele abilitate;
 supune vizei controlorului delegat al Ministerului Finanţelor Publice
proiectele de operaţiuni economico-financiare şi documentele justificative
privind finanţarea, după care le prezintă spre aprobare ordonatorului principal de
credite;
 efectuează angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor aprobate
prin buget pentru alimentarea conturilor unităţilor militare finanţate din venituri
proprii şi din venituri proprii şi subvenţii;
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 prezintă documentele de execuţie bugetară la controlul ulterior al Curţii de
Conturi a României, susţine, argumentează şi justifică, pe baza actelor
normative în vigoare, fiecare operaţiune supusă controlului;
 organizează evidenţa şi avizarea bugetelor ordonatorilor de credite din
finanţare, în vederea depunerii la unităţile trezoreriei statului;
 întocmeşte situaţiile lunare şi anuale solicitate de Institutul Naţional de
Statistică;
 întocmeşte şi actualizează Îndrumarul privind încadrarea cheltuielilor
Ministerului Apărării Naţionale pe structura clasificaţiei funcţionale şi
economice şi îl transmite ordonatorilor de credite din finanţare;
 întocmeşte, lunar, situaţia execuţiei bugetare pentru cheltuielile de
personal, prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naţionale şi urmăreşte
încadrarea fiecărui ordonator de credite din finanţarea ministrului apărării în
alocaţiile bugetare aprobate pe trimestre;
 urmăreşte şi asigură îndeplinirea indicatorilor bugetelor unităţilor şi
activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi a unităţilor finanţate din
venituri proprii şi subvenţii, pe ansamblul Ministerului Apărării Naţionale, cât
şi pe ordonatori de credite;
 analizează datele raportate, lunar, de ordonatorii de credite privind
execuţia bugetului, realizarea veniturilor proprii, intrările de credite externe,
situaţia obligaţiilor restante faţă de personalul propriu şi furnizori, situaţia
pagubelor şi propune măsuri pentru asigurarea unei bune execuţii bugetare;
 întocmeşte, pe baza analizelor financiar-contabile, sintezele privind
îndeplinirea indicatorilor financiari de performanţă;
 asigură baza de date cu privire la cheltuielile efectuate, în vederea
întocmirii situaţiilor de raportare la NATO şi Uniunea Europeană;
 verifică, analizează, centralizează, întocmeşte şi transmite Agenţiei
Naţionale a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii situaţia privind volumul achiziţiilor
publice efectuate de unităţile subordonate Ministerului Apărării Naţionale;
 furnizează informaţii pe fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru
exerciţiul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau
multianuale aprobate;
Având în vedere că execuţia de casă a bugetelor se realizează prin
trezoreria statului, pentru fluidizarea circuitului documentelor şi operaţiunilor,
apreciem necesar şi propunem majorarea numărului ordonatorilor secundari
aflaţi în finanţarea ordonatorului principal de credite.
Concluzii
Din analiza bugetului Ministerului Apărării Naţionale pe ultimii ani
rezultă că sumele aprobate au crescut în valoare absolută dar au scăzut ca raport
din PIB, cu toate că angajamentul politic al guvernanţilor a fost să asigure un
procent de 2,3% din PIB.
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Pentru susţinerea motivată în faţa Comisiilor de Apărare din Senat şi a
Ministerului Finanţelor Publice a propunerilor de buget este necesar ca la nivelul
organelor de specialitate să se primească informaţiile corecte şi în timp foarte
scurt.
Cunoaşterea aprofundată a problematicii bugetare atât la nivel naţional cât
şi în interiorul Ministerului Apărării Naţionale ne va permite să stabilim
cerinţele operaţionale ale unui sistem informatic privind planificarea şi execuţia
bugetară.
Din punct de vedere financiar-contabil, Armata României a creat un cadru
legislativ şi instituţional necesar desfăşurării unui management financiarcontabil eficient, punându-se bazele dezvoltării conceptului de interoperabilitate,
în condiţiile în care tot mai frecvent diferite categorii de forţe participă la
misiuni în afara graniţelor statului, alături de partenerii din NATO sau alte forţe
ce acţionează sub egida ONU sau OSCE.
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OPSEC PENTRU JURNALIŞTII CARE TRANSMIT
DIN ZONE DE CONFLICT
Bianca-Iulia SIMION*
Provocările mediului de securitate actual facilitează crearea unei interdependenţe
între securitatea umană şi securitatea operaţională în cadrul acţiunilor militare
contemporane. Cu o pregătire mai redusă decât cea a militarilor profesionişti, corespondenţii
care transmit din zone de conflict trebuie să se menţină unui nivel ridicat de reacţie la
stimulii externi în scopul îndeplinirii cu succes a misiunii cu care au fost trimişi în teatrele de
operaţii.
În prezent, pe fondul accentuării crizelor din Africa şi Orientul Mijlociu, jurnaliştii se
află în faţa unor noi riscuri şi ameninţări, care impun o revizuire a abordării problemelor de
securitate operaţională. Asigurarea capabilităţilor relevante, cooperarea cu militarii, precum
şi securitatea pe parcursul operaţiunilor în care se implică, reprezintă priorităţi curente ale
jurnaliştilor, priorităţi care impun identificarea şi dezvoltarea unor direcţii de acţiune
pragmatice de perspectivă în raport cu evoluţia mediului de securitate.
Cuvinte-cheie: OPSEC, securitate umană, misiuni, jurnalişti, zone de conflict.

Introducere
Lumea este un loc tot mai periculos pentru jurnalişti. În medie, mai mult
de 30 de jurnalişti sunt ucişi în fiecare an, iar criminalii rămân nepedepsiţi în
aproape 9 din 10 cazuri. Sute de jurnalişti sunt atacaţi, ameninţaţi sau hărţuiţi
anual. Mulţi sunt urmăriţi sau au apelurile şi comunicările interceptate. Mai mult
de 150 sunt în spatele gratiilor în orice moment, unii fără a fi acuzaţi de o
crimă1. De-a lungul specializării, jurnaliştii se confruntă cu stres emoţional ori
de câte ori aceştia acoperă subiecte care implică durere sau pierderi de vieţi
omeneşti. Rezultatul este un grad ridicat de stres pentru presa locală din oraşe
mici până la cea din zonele de conflicte internaţionale, desfăşurându-şi
activitatea într-un mediu din ce în ce mai ostil. Jurnaliştii din întreaga lume
trebuie să aibă din ce în ce mai multă grijă, atât de propria persoană cât şi de
colegii lor, acum mai mult decât oricând înainte.
Securitatea operaţională2, aşa cum este definită de Departamentul de
Apărare al Statelor Unite ale Americii, este un proces de identificare a
informaţiilor deosebit de importante şi analizarea ulterioară a acţiunilor proprii
şi a altor activităţi, pentru:
a) identificarea acelor acţiuni care pot fi observate de sistemele de
contrainformaţii ale adversarului.

*

Bianca-Iulia SIMION este studentă în anul al III-lea la programul de licenţă Studii de Securitate,
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2
În Dicţionarul de termeni militari şi asociaţi (www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf)
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b) determinarea indicatorilor pe care sistemele de contrainformaţii ale
adversarului i-ar putea obţine şi care ar putea fi interpretaţi sau care, adunaţi, ar
putea da informaţii deosebit de importante în timpul necesar, pentru a fi utile
adversarilor.
c) selectarea şi executarea măsurilor care elimină sau reduc la un nivel
acceptabil punctele slabe ale acţiunilor proprii ce pot fi exploatate de adversar.
Conceptul de securitate umană a fost dezvoltat iniţial de către Organizaţia
Naţiunilor Unite, în Raportul asupra dezvoltării umane3 din anul 1994, din
necesitatea abordării centrate pe individ a securităţii, ca modalitate unică de
realizare a stabilităţii naţionale, regionale şi chiar mondiale. A fost întocmită o
listă4 cu şapte preocupări specifice de securitate: securitatea economică;
securitatea hranei; securitatea sănătăţii; securitatea mediului; securitatea
personală – siguranţa faţă de război, tortură, molestare sexuală şi de altă natură;
securitatea comunităţii; şi securitatea politică.
Din analiza definiţiilor celor două concepte reiese faptul că securitatea
umană şi securitatea operaţională se întrepatrund şi se sprijină reciproc:
securitatea umană este pusă în pericol dacă securitatea operaţională este
neglijată, iar securitatea operaţională presupune în primul rând asigurarea
securităţii umane. Provocările mediului de securitate actual facilitează crearea
unei interdependenţe între securitatea umană şi securitatea operaţională în cadrul
acţiunilor militare contemporane.
În prezent, la nivel mondial există un numar notabil de organizaţii al căror
scop principal este instruirea şi susţinerea jurnaliştilor care transmit din zone de
conflict, pentru ca aceştia să îşi îndeplinească sarcinile asigurându-şi securitatea
personală pe tot parcursul misiunii. Încă de la înfiinţare, Reporteri fără
Frontiere5 a dezvoltat treptat două sfere esenţiale de activitate: s-a dedicat
furnizării de materiale, de asistenţă financiară şi psihologică a jurnaliştilor care
transmit din zonele de conflict, şi a acţionat cu prioritate pentru asigurarea
securităţii noului tip de media şi urmăririi cenzurii pe internet, adaptându-se
continuu la provocările mediului de securitate.
Comitetul pentru Protecţia Jurnaliştilor6 (CPJ) promovează libertatea
presei în întreaga lume şi apără dreptul jurnaliştilor de a raporta ştiri, fără teama
de represalii. CPJ asigură fluxul liber de ştiri şi comentarii prin luarea de măsuri
acolo unde jurnaliştii sunt atacaţi, închişi, ucişi, răpiţi, ameninţaţi, cenzuraţi, sau
hărţuiţi. Crezul organizaţiei este că jurnalismul joacă un rol vital în echilibrul de
putere dintre un guvern şi cetăţenii săi. Când jurnaliştii unei ţări sunt reduşi la
tăcere, cetăţenii sunt reduşi la tacere. Protejând jurnaliştii, CPJ protejează
libertatea de exprimare şi democraţia.7
3

United Nations, Human Development Report: New Dimensions of Human Security, http://hdr.undp.org/
reports/global/1994/en
4
Stephanie LAWSON, Relaţii Internaţionale: O scurtă introducere, CA Publishing, Cluj-Napoca, 2010, pg 119
5
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1. Pregătire anterioară plecării în teatrul de operaţii
1.1. Formarea în domeniul securităţii operaţionale
Cursuri de instruire de securitate operaţională pentru jurnalişti sunt oferite
de către firmele private începând din anii 1990, şi sunt organizate în principal de
foşti militari. Cele mai multe pun accentul pe abilităţile personale, de
conştientizare, orientate spre combaterea riscurilor şi pericolelor de pe câmpul
de luptă, împreună cu acordarea primului ajutor. O astfel de formare este foarte
recomandată pentru jurnaliştii care acoperă confruntări armate de orice fel.
Cunoştinţe şi abilităţi sunt împărtăşite atât în sala de clasă cât şi în
simulări complexe pe teren care provoacă jurnaliştii să aplice abilităţile învăţate
şi să lucreze împreună. Până de curând, cursurile de formare a corespondenţilor
de război nu s-au specializat în abordarea evenimentelor non-militare
neprevăzute, cum ar fi reducerea riscului de agresiune sexuală în timpul misiunii
sau diminuarea riscurilor întâlnite în cercetarea acţiunilor de crimă organizată.
Din 2011, însă, firmele noi şi cele existente au dezvoltat module de formare
privind scenarii civile şi de securitate digitală8.
Un astfel de curs este organizat anual şi în România, gratuit, de către
Ministerul Apărării Naţionale, prin intermediul Direcţiei de Informare şi Relaţii
Publice. Cursul abordează, la nivel teoretic şi practic, teme privind procedurile
de acreditare şi de lucru ale jurnaliştilor pe timpul operaţiilor militare, reguli de
siguranţă şi protecţie în zonele de conflict, securitatea operaţională şi mijloacele
de acordare a primului-ajutor. Cursanţilor le este prezentată tehnica de luptă şi
echipamentul din dotarea unor structuri militare care au participat la misiuni în
teatrele de operaţii internaţionale, tehnici de supravieţuire, instrucţie alpină,
trageri demonstrative cu armamentul de infanterie, efectele armamentului şi a
muniţiei de război, învaţarea şi exersarea măsurilor de protecţie şi cum se
realizează orientarea în teren necunoscut.9
1.2. Evaluarea securităţii
Înainte de a pleca într-o ţară străină, mai ales într-o zonă conflictuală, este
indicată identificarea riscurilor potenţiale de securitate asociate cu efectuarea
misiunii. Planul ar trebui să includă persoanele de contact şi timpul şi mijloacele
de comunicare, să descrie toate riscurile cunoscute, inclusiv istoricul de
probleme în zona de raportare, şi planurile de urgenţă care să abordeze riscurile
percepute. Ar trebui să fie consultate diverse surse, inclusiv jurnalişti cu
experienţă în locaţie sau subiect, consultanţi diplomatici, rapoarte cu privire la
libertatea presei şi drepturile omului, precum şi cercetări academice.
Riscurile ar trebui să fie reevaluate în mod frecvent în funcţie de evoluţia
evenimentelor. Riscurile care trebuie identificate pot include :
susţinerea acestui deziderat, precum: Institute for War and Peace Reporting, Society of Professional Journalists,
International News Safety Institute, UNESCO, Human Rights Watch, International Federation of Journalists,
International Consortium of Investigative Journalists.
8
SMITH, Frank, O’BRIEN, Danny, Journalist Security Guide, Committee to Protect Journalists, 2012, pg 25
9
http://www.mapn.ro/corespondenti/ accesat la 17.10.2013
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• pericole din teatrul de operaţii, precum: trageri, mine antipersonal,
bombe cu dispersie, capcane, şi agresiuni prin artilerie sau lovituri aeriene;
• atentate teroriste;
• răpirea pentru răscumpărare sau şantaj politic;
• pericolele specifice mulţimilor, inclusiv posibilitatea de agresiune
sexuală, furt, atac cu gaze lacrimogene sau violenţe;
• subiecţi ostili (actori potenţiali ostili, inclusiv autorităţile
guvernamentale, grupuri de rebeli şi forţele neregulate)
• fiabilitatea informaţiilor (dacă echipa are acces la cele mai recente
actualizări de securitate pentru zonă, cine şi care au fost principalele surse de
informare pentru analiza de risc, precum şi gradul în care informaţiile
disponibile pot fi depăşite sau limitate)
• riscurile implicând cazarea şi mijloacele de transport ce vor fi utilizate
(de ce opţiunea de cazare propusă este considerat sigură, daca este păzită, dacă
este situată într-o zonă sigură, dacă locaţia are funcţii de comunicare
funcţionale, ce riscuri asociate există în utilizarea transportului public, cum va fi
selectat conducătorul auto în cazul închirierii unui autoturism, etc)
• riscuri asociate cu profiluri individuale ale membrilor echipei ( cum ar fi
naţionalitate, etnie, rasă, sex sau orientare sexuală)
•punctele de trecere a frontierei şi alte interacţiuni cu grupuri armate
potenţial ostile sau nedisciplinate;
• supravegherea fizică (duce la răpirea sau identificarea surselor) ;
• supravegherea electronică şi interceptarea informaţiilor sau a surselor;
• potenţialul de încredere şi loialitate a surselor, soferilor, martorilor
ş.a.m.d.;
• criminalitatea comună şi alte tipuri de incidente asemănatoare;
• pericolele naturale, cum ar fi uraganele şi inundaţiile;
• riscurile de sănătate, de la boli cu transmitere hidrică la SIDA
Evaluarea riscurilor trebuie să ia în considerare, de asemenea, posibilitatea
ca orice împrejurare, de la o situaţie politică tensionată la un dezastru natural,
poate escalada şi se poate agrava considerabil. Evaluarea ar trebui să includă
informaţii despre posibile locaţii de refugiu şi care sunt modalităţile de obţinere
a informaţiilor actualizate în interiorul ţării.
În evaluare, este indicată descrierea detaliată a modului în care jurnalistul
intenţionează să comunice cu editorii, colegii şi cu cei dragi în afara zonei de
risc. Jurnalistul şi oamenii de contact ar trebui să decidă în avans cât de des
doresc să comunice, prin ce mijloace şi în ce interval de timp şi dacă este
necesar luarea unor măsuri de precauţie pentru a evita interceptarea
comunicaţiilor. Cel mai important, jurnalistul şi persoana de contact trebuie să
decidă în prealabil în ce moment lipsa comunicării la ora stabilită este
considerată o urgenţă şi pe cine să sune persoana din ţară pentru un răspuns
cuprinzător la localizarea jurnalistului şi asigurarea ieşirii sau eliberării sale.
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1.3. Analiza legislaţiei specifice
Jurnaliştii, pentru a evita pe cât posibil reţinerea lor şi pentru a ştii la ce
riscuri se expun, ar trebui să aprofundeze toate legile aplicabile din domeniul
presei, inclusiv legile care reglementează accesul la informaţiile publice, accesul
la proprietate privată, legile cu privire la calomnie şi defăimare, precum şi
restricţiile privind conţinutul informărilor pe care multe ţări represive încearcă
să le impună. Chiar dacă se optează conştient la împingerea limitelor de
conţinut, este indicată cunoaşterea restricţiilor şi implicaţiile semnificative
determinate de încălcarea acestora. Jurnaliştii trebuie să aibă o înţelegere clară a
riscului potenţial existent şi a capacităţii şi disponibilităţii trustului de presă din
care fac parte de a oferi sprijin în cazul în care apar probleme.
Jurnaliştii care călătoresc la nivel internaţional ar trebui, de asemenea, să
cerceteze dacă au nevoie de o viză de jurnalist pentru a raporta dintr-o anumită
ţară10. În cele din urmă este o decizie care le aparţine, însă atunci când ai de-a
face cu poliţia, forţele armate, sau alţi oficiali este aproape întotdeauna mai bine
să ai acreditare oficială. Este imperios ca paşaportul să fie valabil cel puţin încă
şase luni de la plecarea în teatru.
1.4. Asigurarea de sănătate
Alegerea unei asigurări de sănătate adecvată este printre cele mai dificile
provocări cu care se confruntă mulţi jurnalişti care se pregătesc să opereze din
zone conflictuale. Este indicată cercetarea atentă a opţiunilor şi revizuirea
politicilor de restricţii, cum ar fi excluderea de leziuni rezultate din acte de
război sau de terorism. Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă călătorilor
internaţionali să confirme că asigurarea lor acoperă schimbări în itinerariu,
evacuarea medicală de urgenţă, şi repatrierea rămăşiţelor pământeşti în caz de
deces. Acoperirea de prejudicii pe termen lung sau handicap pot fi cea mai
importanta parte din orice plan de asigurare. Un număr surprinzător de mare de
jurnalişti lucrează de obicei cu asigurare mică sau care lipseşte cu desăvârşire11.
1.5. Îngrijire medicală şi vaccinări
Păstrarea unei forme fizice adecvate şi menţinerea unei diete adecvate
sunt măsurile preventive primare. Jurnaliştii care se aşteaptă să fie în străinătate
sau în misiune la distanţă pentru o perioadă semnificativă de timp ar trebui să ia
în considerare vizite profesioniştilor din domeniul medical înainte de plecare,
inclusiv medicului lor de îngrijire primară, dentistului, optometristului,
ginecologului sau terapeutului fizic. În special, orice lucrare dentară necesară ar
trebui să fie finalizată înainte de a pleca.
Dacă urmează călătorii la nivel internaţional, este necesară consultarea cu
un medic calificat sau cu o clinica specializată în călătorii internaţionale pentru a
se asigura că primesc toate vaccinurile necesare. Ca dovadă de vaccinare, este
10

În multe cazuri, jurnaliştii au călătorit în ţări restrictive cu vize turistice sau alte tipuri de vize non-jurnalistice,
ca o modalitate de a ocoli cenzura şi pentru a-si îndeplini eficient activitatea. Jurnaliştii ar trebui, cu toate
acestea, să cântărească potenţialele consecinţe juridice.
11
SMITH, Frank, O’BRIEN, Danny, op.cit., 2012, p. 7
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indicată întocmirea de fotocopii ale unui certificat de vaccinare internaţional de
culoare galbenă, semnat şi ştampilat de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii,
acest certificat fiind valabil la aproape toate clinicile calificate. Organizaţia
Mondială a Sănătăţii susţine că unii asiguratori pot solicita dovada de imunizare
ca o condiţie pentru acoperirea medicală de urgenţă sau repatriere, în caz de
urgenţă. Unele naţiuni pot cere dovada de vaccinare, ca o condiţie de intrare pe
teritoriul statului lor12.
Este necesară cunoaşterea tipului de sânge şi deţinerea unei cărţi de
donator de sânge sau alt card medical care să indice în mod clar grupa. Cei care
lucrează în medii ostile ar trebui să poarte fie o braţară fie un card laminat care
să indice grupa sanguină şi alergiile.
2.Securitatea operaţională în zonele de conflict
2.1. Încorporat sau independent?
Alegerea perspectivei din care un jurnalist urmează să observe un conflict
este deosebit de importantă. Acesta trebuie să realizeze o cercetare minuţioasă a
politicii, istoriei şi a comportamentului tuturor grupurilor armate active din zonă.
Trebuie luat în calcul faptul că circumstanţele de la faţa locului se pot schimba
în orice moment, fără avertizare.
Termenul "încorporaţi"13 a fost popularizat de către armata SUA la
începutul anilor 2000, şi este utilizat pentru desemnarea jurnaliştilor care au
călătorit împreună cu unităţile militare specifice în timpul invaziei conduse de
SUA în Irak. Jurnaliştii încorporaţi cu orice forţă armată sunt obligaţi să
călătorească cu unitatea militară, respectând întru totul ordinele ei14, şi trebuie să
evite orice acţiune care ar putea dezvălui locaţia unităţii, pentru că i-ar
compromite securitatea acesteia.
Decizia de a merge într-o zonă conflictuală încorporat sau unilateral15
presupune confruntarea unor compromisuri. Încorporarea alaturi de forţele
militare oferă avantajul accesului exclusiv la poveşti din prima linie, dar poate
veni în detrimentul obţinerii altor perspective, precum impactul luptei asupra
civililor. Jurnaliştii care călătoresc independent de forţele armate ar putea avea
acces la un câmp mai larg pentru obţinerea de informaţii. Decesele sunt mai
frecvente în rândul jurnaliştilor care raportează în mod unilateral, însă nici riscul
de încorporare alaturi de forţele militare nu ar trebui să fie subestimat16.
Jurnaliştii care aleg să meargă în teatrul de operaţii alături de unităţi
militare trebuie să fie atenţi să nu iasă în evidenţă într-un mod care ar sugera că
12

Bolivia, de exemplu, solicită ca vizitatorii să fie vaccinaţi împotriva febrei galbene.
embedded
14
.SMITH, Frank, O’BRIEN, Danny, op.cit., 2012, p. 26
CPJ a documentat o serie de dispute din cadrul grupurilor de jurnalisti încorporaţi. Autorităţi militare şi
reprezentanţi ai grupurilor armate, de exemplu, au refuzat accesul jurnaliştilor a căror raportare a fost văzută ca
nefavorabilă
15
Independent de forţele militare
16
Nouă jurnalişti au fost ucişi în timp ce însoţeau forţele militare în Irak din 2003 până în anul 2009, în timp ce
şase jurnalişti încorporaţi au murit în Afganistan din 2001 până în 2011. Date statistice oferite de Committee to
Protect Journalists, www.cpj.org accesat in 17.10.2013
13
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sunt ofiţeri sau consilieri. Lunetiştii sunt instruiţi pentru a viza siluetele de
posibili ofiţeri în unităţi militare opuse. Jurnaliştii trebuie să poarte sau să aibă
asupra lor legitimaţiile de presă şi veste sau însemne17 care să confirme statutul
jurnalistului la o analiză mai detaliată.
Jurnaliştii care lucrează în mod independent ar trebui să fie conştienţi de
modul în care aspectul şi comportamentul lor arată din depărtare. O cercetare
efectuată de CPJ18 arată că fotojurnalişti sau cameramani au fost confundaţi cu
combatanţi. Jurnaliştii care lucrează în mod independent ar trebui să aleagă o
vestimentaţie care nu seamănă cu uniformele militare şi nu iese în evidenţă de la
distanţă. Jurnaliştii trebuie, de asemenea, să fie conştienţi de impactul
transmisiunilor în timp real. Ceea ce poate fi convingător pentru publicul aflat
departe de zona de conflict, poate fi perceput în câmpul de luptă drept oferirea
de informaţii inamicului.
2.2. Cooperarea dintre jurnaliştii încorporaţi şi militari
Jurnaliştii trebuie să accepte anumite reguli stricte atunci când aleg să
plece în teatrul de operaţii alături de militari. Încălcarea oricăreia dintre regulile
de bază poate duce la pierderea statutului de jurnalist acreditat şi îndepărtarea
din zona operaţiei militare.
- Jurnaliştii acreditaţi poartă permanent la vedere ecusoanele de
acreditare.
- Jurnaliştii acreditaţi nu vor putea intra fără escortă în nici o zonă
restricţionată.
- Jurnaliştii acreditaţi îşi vor transporta toate obiectele personale şi de
lucru, inclusiv lăzile cu echipament, baterii, cabluri şi echipamentul personal de
protecţie.
- Jurnaliştii acreditaţi se vor supune normelor de disciplină specifice
naţionale, ordinelor şi regulilor comandantului din zona de operaţie.
- Toate interviurile cu militari vor fi oficiale. Respectarea securităţii
informaţiei îi revine militarului intervievat, dar el trebuie să fie informat de
jurnalist atunci când i se ia un interviu.
- Jurnaliştii acreditaţi trebuie să respecte dreptul la viaţă privată şi spaţiu
personal al militarilor atunci când se odihnesc şi să nu îi filmeze sau să le pună
întrebări în acest timp.
- Relatările scrise ori înregistrate din locuri situate în afara zonei
comandamentului principal vor cuprinde descriptori geografici generali (expl:
„zona nordică”). Nu se vor face specificaţii de loc exacte fără aprobarea
comandantului structurii sau misiunii respective.
- Jurnaliştii acreditaţi nu se vor îndepărta de escorta pusă la dispoziţie pe
întreaga perioadă de timp şi vor urma instrucţiunile acesteia.
- Jurnaliştii acreditaţi nu au voie să poarte arme.
- Interviurile cu militarii, se pot face doar după terminarea misiunilor.
17
18

Conform Convenţiei de la Geneva din 12 august 1949
SMITH, Frank, O’BRIEN, Danny, op.cit., pg 27
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- Jurnaliştii acreditaţi nu pot intervieva/fotografia un militar rănit, fără
consimţământul asumat al acesteia. Medicul curant va confirma dacă militarul
este capabil din punct de vedere medical să ofere un consimţământ asumat.
Difuzarea imaginilor care ilustrează transportul sau transferul victimelor este
permisă doar dacă persoana sau rănile acesteia nu pot fi identificate.
- Pe timpul misiunilor desfăşurate noaptea, sursele luminoase vizibile şi
dispozitivele infraroşu nu vor putea fi folosite de jurnalişti decât cu acordul
expres al comandantului misiunii, obţinut dinainte.
- Pentru asigurarea securităţii operaţionale, şi numai din acest motiv, se
pot institui temporar embargouri informaţionale care vor fi ridicate de îndată ce
situaţia nu mai impune acest lucru.
În realizarea reportajelor sau articolelor, nu pot fi utilizate date exacte
despre: mărimea efectivelor, echipamente sau rezerve strategice, numărul
avioanelor sau specificarea punctelor de plecare al misiunilor efectuate de
avioane, altele decât cele de pe sol sau de pe portavioane (numărul şi tipul
avioanelor pot fi descrise în termeni generali precum „multe”, „puţine”,
„luptătoare”, „avioane”); informaţii despre operaţiuni viitoare, operaţiuni
curente, operaţiuni amânate sau anulate sau informaţii ce ţin de asigurarea
securităţii bazelor şi taberelor militare; imagini care ar putea dezvălui nivelul de
securitate al bazelor şi taberelor militare, în special cele luate din aer sau din
satelit care pot arăta numele sau pot specifica aşezarea unităţilor militare;
numele sau aşezarea geografică a unităţilor militare în aria de responsabilitate;
date despre activităţile de culegere de informaţii, inclusiv ţinte, metode şi
rezultate; informaţiile exacte din timpul desfăşurării misiunilor referitoare la
mişcările, dislocările şi poziţionarea trupelor aparţinând cobeligeranţilor;
informaţiile despre avioanele pierdute sau doborâte, atâta timp cât misiunile de
căutare şi salvare continuă; informaţiile despre unităţile de forţe pentru operaţii
speciale; informaţii despre eficienţa sistemelor de război electronic ale
adversarului; orice informaţie despre propriile echipamente sau proceduri de
război electronic; informaţii despre eficienţa mijloacelor adversarului de
camuflaj, ţinte false, culegerea de informaţii sau măsurile de securitate;
informaţiile despre măsurile luate pentru asigurarea protecţiei bazelor şi
taberelor militare, exceptându-le pe cele vizibile sau foarte uşor identificabile.
Sunt interzise fotografiile sau imaginile filmate care surprind faţa, plăcuţa cu
numele sau alte elemente de identificare ale deţinuţilor.19
2.3. Reguli de război
Diferite reguli de război se aplică în funcţie de metoda prin care
jurnalistul alege să îşi desfăşoare activitatea, adica dacă este încorporat sau nu.
Un jurnalist acreditat, în uniformă, devine în mod legal o parte a unităţii militare
cu care el sau ea se deplasează, în conformitate cu Convenţiile de la Geneva din
1949. Jurnaliştii încorporaţi pot fi atacaţi de către forţe opuse, fiind parte a

19

Articolul 13 din Convenţia de la Geneva
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unităţii, şi pot fi ulterior reţinuti în mod legal pe durata ostilităţilor ca prizonieri
de război20.
Jurnaliştii au dreptul de a documenta conflicte armate ca civili care
operează independent de orice forţă militară, conform Protocoalelor adiţionale
Conventiilor de la Geneva din 1977. Nici un civil, inclusiv un jurnalist, nu poate
fi vizat în mod legal de orice forţe. Dar jurnaliştii independenţi se confruntă cu
anumite riscuri, astfel, cei capturaţi în timp ce lucrează în mod unilateral pot fi
acuzaţi de infracţiuni civile, precum spionajul şi pot fi supuşi standardelor sărace
sau abuzive ale închisorilor civile.
Cei mai mulţi jurnalişti şi experţi21 în securitate recomandă nepurtarea de
arme de foc sau alte unelte asociate atunci când transmit din zone de conflict.
Acest lucru poate submina poziţia jurnalistului în calitate de observator şi,
extensiv, starea tuturor jurnaliştilor care lucrează în zona respectivă.
2.4. Securitatea informaţiilor
Securitatea informaţiilor înseamnă apărarea datelor, de la note de
cercetare la detaliile confidenţiale ale contactelor, de la detaliile de bază privind
itinerariul la fişiere audio şi video. Aceasta înseamnă protejarea datelor care sunt
private, precum şi protecţia vieţii private de comunicare între jurnalist şi colegii
săi sau surse. Fişierele digitale de pe computer ar putea fi elementul cel mai
preţios. Pierderea lor poate să deformeze o poveste sau, mai rău, să pună o sursă
în pericol. Volumul şi complexitatea atacurilor asupra datelor digitale ale
jurnaliştilor este în creştere într-un ritm alarmant. Autorităţile din numeroase
ţări, de la Etiopia până la Columbia, au accesat telefoanele, e-mailurile,
conversaţiile text ale reporterilor22. Jucători guvernamentali nu sunt singurii care
folosesc supravegherea digitală şi sabotajul; organizaţiile criminale mari încep
să exploateze oportunităţile operând cu o tehnologie din ce în ce mai
performantă. Trebuie avut în vedere faptul că persoanele de contact sunt la fel de
susceptibile de a fi ţinte ale interceptarii ca şi jurnaliştii, dacă acestea nu folosesc
propriile măsuri de precauţie.
Tehnologia prin satelit este un instrument esenţial pentru jurnaliştii care
lucrează în zonele de conflict în care internetul şi alte conexiuni internaţionale
sunt nesigure sau au fost închise de autorităţi. Experţii în domeniul tehnologiei
sunt de acord că telefoanele ce operează prin sateliţi pot fi urmărite cu uşurinţă.
Detectarea emisiilor de radiofrecvenţă este "relativ simplă pentru un tehnician
instruit"23. Este recomandat să se respecte protocoale stricte atunci când se
utilizează telefoane prin satelit într-un mediu ostil: evitarea utilizarea unui
dispozitiv prin satelit din aceeaşi locaţie de mai multe ori; evitarea utilizării unui
20

Statutul de prizonier de război poate fi un beneficiu. Prizonierii au obligaţia legală de a fi închişi departe de
ostilităţi, trebuie să fie hrăniţi, acordată atenţie medicală, şi identificaţi public ca prizonieri, şi li se permite să
trimită şi să primească e-mailuri. Prizonieri de război nu poate fi acuzaţi de spionaj sau infracţiuni civile, cum ar
fi intrarea într-un alt stat fără viză .
21
SMITH, Frank, O’BRIEN, Danny, op.cit., 2012, pg 12
22
Ibidem, p. 18
23
În conformitate cu SaferMobile - o organizaţie non-profit cu sediul în SUA care militează pentru apărarea
drepturilor omului şi a jurnaliştilor care folosesc tehnologia mobilă în desfăşurarea activităţii lor.
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dispozitiv prin satelit de la o locaţie care nu pot fi uşor evacuată în caz de atac;
păstrarea lungimii maxime de transmisie de 10 minute24; oprirea dispozitivului şi
scoaterea bateriei acestuia imediat cum transmisia s-a sfarsit şi înainte de a
călători; ştergerea jurnalelor de apeluri şi a dosarelor trimise pentru a proteja
sursele, şi păstrarea cartelei SIM separat de telefon atunci când nu se transmite.
2.5. Echipamentul de protecţie
Jurnaliştii ar trebui să fie complet echipaţi cu echipamente adecvate
situaţiei şi mediului în care îşi desfăşoară activitatea. În situaţii extreme, acest
lucru ar putea implica purtarea unui costum de protecţie, care transportă
detectoare, sau ingerarea de comprimate orale pentru a bloca sau a acţiona
împotriva posibililor agenţi nucleari, biologici sau chimici. În zonele de conflict,
situaţia ar implica purtarea vestelor evaluate pentru a rezista la gloanţe de mare
putere.
Jurnaliştii care au nevoie de vestă antiglonţ ar trebui să o aleagă în funcţie
de ameninţarile posibile. Dacă subiectul cercetat de un jurnalist este un conflict
armat, acesta are nevoie de o vesta capabilă să oprească gloanţe de mare viteză
destinate uzului militar. Toţi jurnaliştii trebuie să fie conştienţi, însă, că nici o
vestă nu garantează lipsa rănirii în cadrul unui atac direct. O persoană ar putea fi
rănită grav sau chiar muri din cauza traumei cauzate de impactul direct, chiar
dacă proiectilul se opreşte în armura vestei. Căştile sunt de asemenea
recomandate pentru jurnaliştii care transmit din zonele de conflict, însă, ca şi în
cazul vestei anti-glonţ, o cască trebuie să ofere în principal protecţie împotriva
şrapnelului, însă este probabil să fie penetrată de o lovitură directă. Este
obligatorie purtarea căştii şi vestei ori de câte ori jurnaliştii patrulează împreună
cu forţele militare pentru asigurarea securităţii lor.
2.6. Protecţia în cazul atacului cu ADM
Jurnaliştii, pentru a-şi asigura un minim de siguranţă, trebuie să înţeleagă
cum funcţionează ameninţările chimice, biologice şi nucleare. "Într-un caz de
urgenţă privind radiaţiile, vă puteţi gândi la distanţă, timp, şi ce scuturi să
folosiţi ca dispozitive de protecţie" a scris New York Times într-un document
din 2011 pentru pregătirea reporterilor lor. "Distanţa înseamnă îndepărtarea de o
deversare de material radioactiv sau alte surse de radiaţii. Timpul înseamnă că,
dacă vă aflaţi într-o zonă în care dozimetrul arată prezenţa radiaţiilor, nu staţi
mai mult decât trebuie. În anumite circumstanţe, s-ar putea obţine o anumită
protecţie prin adăpostirea într-o clădire din cărămidă sau beton."
2.7. Proteste şi revolte, crime şi acţiuni teroriste
Jurnaliştii care sunt specializaţi pe tematica protestelor şi a altor tulburări
civile violente se confruntă cu riscuri fizice şi juridice din toate părţile, de multe

24

Chiar şi acest interval ar putea fi prea lung, întrucât urmărirea instantanee este posibilă.
SMITH, Frank, O’BRIEN, Danny, op.cit., 2012, pg 29
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ori în acelaşi timp.25 A fi conştient de propria localizare în orice moment este
esenţială, iar acest lucru înseamnă, de obicei, găsirea unui punct care permite
observarea atât a protestatarilor cât şi a forţele de ordine sau a altor autorităţi,
fără a ajunge între cele două părţi. Este indicat ca jurnaliştii care transmit din
mijlocul protestelor să fie pregătiţi în permanenţă pentru evacuare în avans, şi
să ia în considerare lucrul în echipă atunci când se informează despre orice
situaţie cu riscul potenţial de a deveni violentă. Îmbrăcămintea ar trebui să fie
adecvată situaţiei (inclusiv situaţii în care ar fi mai bine ca jurnalistul să iasă în
evidenţă sau să treacă neobservat). Hainele ar trebui să nu fie mulate şi să fie
confecţionate din ţesături naturale, deoarece materialele sintetice pot lua foc şi
arde mult mai repede26. Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor recomandă
cameramanilor si fotografilor să aibă asupra lor sau carduri de memorie sau
casete goale pentru a le preda în locul celor reale, dacă se cer.
Crimele violente sunt subiecte mai dificil de gestionat, auto-protecţia fiind
prima regulă. Jurnaliştii trebuie să ia mereu în calcul faptul că autorii ar putea fi
încă în libertate în zonă. În cazul unui atac terorist sau a altor acţiuni concepute
pentru a atrage atenţia publicului, trebuie luată în considerare posibilitatea unor
viitoare atacuri – aşa numitele follow-up. CPJ a documentat zeci de cazuri în
care jurnaliştii au răspuns la o explozie iniţială, şi au fost ucişi sau răniţi când o
bombă follow-up a explodat. În cazul în care un al doilea atac sau un dublu
atentat este posibil, jurnaliştii ar putea dori să rămână la periferie şi să
intervieveze martorii care părăsesc zona afectată.
2.8. Răspunsul la ameninţări
Ameninţările sunt nu numai o tactică menită să intimideze jurnaliştii, ele
sunt adesea urmate de atacuri reale27.
Ameninţările trebuie luate în serios, acordând o atenţie specială celor care
sugerează violenţă fizică.
Raportarea unei ameninţări la poliţie este de obicei o bună practică în
locuri dominate de supremaţia legii şi de încrederea aplicării acesteia.
În ţările în care aplicarea legii este coruptă, raportarea unei ameninţări
poate fi inutilă sau chiar contraproductivă. Acesti factori trebuie foarte atent
cântăriţi.
2.9. Puncte de control
Interacţiunea cu grupurile armate de la punctele de control este
periculoasă şi imprevizibilă. Soldaţii de pază din punctele de control operează
adesea cu teama de atentate sinucigaşe şi alte atacuri. Înainte de a călători pe
drumuri locale, este indicat ca jurnaliştii să se consulte cu colegi, oficiali
militari, şi sursele locale de încredere pentru a determina posibile locaţii cu
25

Aproximativ 100 de jurnalişti au murit în timp ce urmăreau desfăşurarea de proteste de stradă şi alte tulburări
civile din 1992 pana in 2011, conform rezultatelor cercetarilor CPJ. În 2011, aproape 40 la suta din decesele pe
teren au venit timpul unor astfel de misiuni , cea mai mare proporţie înregistrată vreodată de CPJ.
26
MCINTYRE, Peter, A survival guide for journalists, International Federation of Journalists, Brussels, 2003, p. 19
27
Treizeci şi cinci la sută din jurnalişti ucişi în ultimele două decenii au fost ameninţaţi în prealabil, conform
SMITH, Frank, O’BRIEN, Danny, op.cit., 2012, p. 17
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puncte de control şi operatorii lor. Este indicată aflarea în prealabil a tuturor
procedurilor de control, cum ar fi semnalele de avertizare utilizate de către
forţele militare şi protocolul aşteptat al vehiculelor care se apropie. La
apropierea de un punct de control este necesară reducerea vitezei, eliminarea
ochelarilor de soare, afişarea mâinilor libere şi un comportament respectuos.
Permiterea soldaţilor sau militanţilor să verifice vehiculul este, de asemenea,
recomandabil. La navigarea pe drumuri necunoscute, este indicată sporirea
atenţiei, întrucat semnele de alertă şi punctul de control pot fi greu observate, iar
semnalele inexistente sau confuze. Unele drumuri trebuie pur şi simplu evitate,
mai ales pe timp de noapte. Jurnaliştii trebuie să fie atenţi să nu facă nimic care
ar putea conduce la escaladarea situaţiei sau la chemarea soldaţilor, obiectivul
prioritar fiind de a ieşi în condiţii de siguranţă.
2.10. Situaţii de captivitate
Răpirea jurnaliştilor pentru răscumpărare sau şantaj politic a avut loc
frecvent de-a lungul istoriei28. Daca eşti luat prizonier, unul dintre primele
lucruri pe care un răpitor îl va face este să cerceteze numele tău pe Internet. Este
indicată limitarea datelor personale aflate în mediul online.
Instruirile pe care un jurnalist care transmite din zone de conflict le face
anterior plecării acestuia în teatrul de operaţii includ mecanisme de cooperare şi
tehnici de supravieţuire. Este important să cooperezi cu cei care te-au capturat,
însă a încerca să îi aduci la sentimente mai bune nu va avea rezultatele dorite.
Cel mai bun lucru pe care un jurnalist răpit îl poate face este să îşi explice rolul
de non-combatant observator şi că munca sa presupune includerea tuturor
perspectivelor parţilor implicate în conflict. Este foarte importantă păstrarea
calmului emoţional, având în vedere că este puţin probabil să se facă promisiuni
de eliberare, însă este foarte probabil să fii ameninţat cu moartea. Jurnaliştii nu
ar trebui să încerce să evadeze, decât dacă sunt 100% siguri că vor reuşi. Este
indicat să se concentreze pe reţinerea a cât mai multe detalii cu privire la
identificarea răpitorilor.
Jurnaliştii trebuie să se îmbrace conservator şi în acord cu obiceiurile
locale. Jurnaliştii de sex feminin ar trebui să ia în considerare purtarea unei
verighete, indiferent de starea civilă. De asemenea, ar trebui să evite purtarea
colierelor, a părului prins în coadă, sau orice altceva care poate fi apucat. Este
recomandat jurnaliştilor de sex feminin să evite purtarea hainelor strâmte,
machiajului şi bijuteriilor, în scopul evitării atenţiei nedorite.
Concluzii
Privind din mai multe perspective, pericolele cu care se confruntă
jurnaliştii au rămas neschimbate pe parcursul mai multor decenii. Cele mai
multe atacuri fără discernământ asupra presei au venit în 2011, în timpul
28

Numai în Afganistan, cel puţin 20 de jurnalişti şi lucrători media au fost răpiţi de insurgenţi sau grupări
criminale din 2007 pană în 2011, conform cercetarilor CPJ, SMITH, Frank, O’BRIEN, Danny, op.cit., 2012, pg
15
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revoltelor care cereau reforme democratice. Oficialii guvernamentali şi militanţii
partidului de guvernământ din Egipt au atacat mai mulţi jurnalişti în mod
ostentativ într-un interval de timp mai scurt decât în orice alt moment din istorie.
Jurnalişti de naţionalităţi diferite care lucrează pentru mass-media ce deserveşte
publicul fiecarui grup major de limbi, au fost atacaţi sau reţinuţi. Gama largă de
violenţe şi restricţii a subliniat rolul nepreţuit pe care jurnaliştii îl joaca în
responsabilizarea guvernelor şi a principalilor decidenţi politici.
Cu toate acestea, tehnologia schimbă rapid modul în care informaţia se
răspândeşte. Publicarea în 2010 şi 2011 a corespondenţei diplomatice americane
clasificate de către reţeaua Wikileaks a subliniat revoluţia mondială în fluxul de
informaţii. Guvernele şi aliaţii lor încearcă într-un mod susţinut să oprească
curgerea acestui flux. Aproximativ jumătate din toţi jurnaliştii încarceraţi în
jurul lumii sunt închişi pe motiv de acţiuni antistatale, cum ar fi spionajul şi
violarea secretului de stat. Natura jurnalismului contemporan se schimbă:
Aproximativ jumătate dintre jurnaliştii aflaţi în spatele gratiilor lucrează în
primul rând online, şi aproximativ jumătate sunt freelanceri. Aceste proporţii
cresc de la an la an.
Reţelele de mass-media online sunt în creştere. Unele sunt modelate pe
modelele tradiţionale de ştiri, în timp ce altele reunesc jurnalişti ca o comunitate
a independenţilor. Jurnaliştii din a doua categorie de multe ori lucrează fără
sprijin instituţional, inclusiv asigurare şi suport juridic. În acest climat în
schimbare şi periculos, jurnaliştii trebuie să fie ghidaţi de anumite principii de
bază: să fie pe deplin informaţi cu privire la problemele de securitate, să nu îşi
discrediteze propria siguranţă, pregătirea temeinică pentru fiecare misiune,
cooperarea cu alţi jurnalişti din domeniu, şi să aibă grijă de siguranţa personala
înainte, în timpul, şi după încheierea misiunii.
Conform ghidului de securitate publicat de Reporteri fără Frontiere, în
desfăşurarea activităţii lor, jurnaliştii trebuie să respecte opt principii de bază29:
să coopereze şi să facă schimb de informaţii, să decidă de bună voie plecarea
într-o zonă de conflict, să aibă experienţă şi să fie maturi, să se instruiască
pentru a face faţă diferitelor situaţii, să aibă echipamente adecvate, să aibă
asigurare, să beneficieze de consiliere psihologică şi să nu îşi depăşească statutul
de observator.
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PUNCTE DE VEDERE PRIVIND DEZVOLTAREA EDUCAŢIEI
ÎN DOMENIUL „INTELLIGENCE ŞI SECURITATE”(I&S)
Dr. Tiberiu TĂNASE*
Costel MATEI**

Numărul mare şi în continuă creştere, precum şi diversitatea instituţiilor ce oferă
cursuri universitare în domeniul „Intelligence şi securitate” fac, dacă nu imposibilă, cel puţin
extrem de anevoioasă o analiză atotcuprinzătoare a acestui segment (sau, dintr-o perspectivă
de marketing, a acestei „pieţe” de servicii specifice). Din aceste considerente pragmatice, am
optat pentru o abordare limitată, pornind de la trecerea în revistă a unui număr de actori
reprezentativi din domeniu, din diverse ţări şi de diferite tipuri pregătire profesională. În
urma acestei selecţii, printr-o analiză preliminară succintă, am încercat să evidenţiem
obiectivele urmărite, tipurile de cursuri oferite şi structura acestora, precum şi modalităţile în
care se realizează comunicarea publică prin prezentările respectivelor instituţii pe Internet.
Evident, analiza poate fi aprofundată în urma feed-back-ului managerial, în sensul detalierii
„bunelor practici” ce se consideră a fi preluate şi adaptate în scopul optimizării propriei
activităţi.
Cuvinte-cheie: intelligence, studii de intelligence şi securitate, învăţământ de stat,
învăţământ privat.

1. Dezvoltarea studiilor de intelligence şi securitate ca disciplină
academică
În contextul sporirii nevoii de informaţii de securitate şi a rolului acestora
în gestionarea noului mediu securitar, educaţia în domeniul „Intelligence şi
Securitate” (I&S) a cunoscut o dezvoltare considerabilă în ultimii ani, devenind
o disciplină instituţionalizată în numeroase centre universitare.
La sfârşitul secolului trecut, Colegiul American de Informaţii Militare
constata proliferarea studiilor de intelligence la nivelul instituţiilor de
învăţământ superior: circa 200-300 de cursuri pe tematici de intelligence se
predau la acea dată în universităţile americane, fie de sine stătător, fie incluse în
disciplinele de ştiinţe politice, istorie sau relaţii internaţionale.
În Statele Unite se pot identifica trei forme instituţionale de educaţie
universitară în domeniul I&S:
 instituţii de învăţământ şi pregătire din cadrul agenţiilor de
intelligence, securitate şi apărare din SUA;
 parteneriatul instituit între diverse agenţii de intelligence americane
şi un lanţ de universităţi din SUA;
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 asociaţii, think tank-uri şi institute private care promovează studiul şi
pregătirea în domeniul intelligence.
De menţionat faptul că studiile de intelligence şi securitate au proliferat
după 11 septembrie 2001, fiind incluse în programele multor universităţi din
Canada, Australia, Israel, Marea Britanie şi din alte ţări europene, precum
Spania, Franţa, Belgia, Olanda, Italia sau Germania1.
2. Obiectivele, tipologia şi structura cursurilor universitare de I&S
2.1. Obiectivele educaţiei de intelligence
Studiile universitare în materia intelligence-ului nu vizează exclusiv
pregătirea viitoarelor cadre informative, ci mai degrabă educarea studenţilor cu
privire la misiunile, strategiile, structura şi funcţionarea comunităţii informative
dintr-o perspectivă istorică şi contemporană. În plus, studierea intelligence-ului
în cadrul disciplinelor de relaţii internaţionale poate facilita pregătirea
studenţilor în direcţia profesiei de analist strategic. De asemenea, includerea
studiilor de securitate şi intelligence în programele analitice ale facultăţilor de
inginerie ori management permite formarea de specialişti în domeniul protecţiei
infrastructurilor strategice. Nu în ultimul rând, pregătirea şi educarea tinerilor în
ceea ce priveşte istoria informativă naţională poate genera necesara demistificare
a activităţii serviciilor secrete, prin relevarea rolului important al intelligenceului în securitatea naţională şi în diplomaţie2.
Includerea disciplinei studiilor de intelligence în curricula academică s-a
realizat la nivel universitar, masteral şi doctoral. La nivel universitar, studiile de
intelligence sunt rareori discipline de sine stătătoare, fiind inserate în programele
analitice ale disciplinelor de politologie sau relaţii internaţionale. La nivel
doctoral, orientarea este, de regulă, către pregătirea unei lucrări de cercetare care
se finalizează cu susţinerea disertaţiei/tezei de doctorat, prin care doctorandul
trebuie să aducă o contribuţie originală în domeniul studiilor de intelligence. La
nivel masteratului, curricula în materia relaţiilor internaţionale este
interdisciplinară, integrând domeniul compatibil al studiilor de intelligence.
2.2. Abordări privind cursurile de I&S şi tematica acestora
universitare
Pornind de la programele analitice specifice universităţilor din Statele
Unite, Marea Britanie, Europa sau Australia, se poate constata că prototipul unui
curriculum pentru disciplina studiilor de intelligence cuprinde trei elemente:
 cursuri obligatorii: cursuri în materia intelligence-ului care oferă baza
conceptuală necesară avansării academice în domeniu; cursurile obligatorii
1

Pe larg despre evoluţia studiilor de intelligence în centrele academice occidentale, vezi remarcabilele analize
realizate de Martin Rudner, Intelligence Studies in Higher Education: Capacity-building to meet societal demand
(în „International Journal of Intelligence and Counterintelligence”, n° 22, 2009, pp. 110-130), precum şi Michael S.
Goodman şi Sir David Omand, Teaching Intelligence Analysts in the UK. What Analysts Need to Understand: The
King’s Intelligence Studies Program (în „Studies in Intelligence” Vol. 52, No. 4, December 2008).
2
Cf. Martin Rudner, op. cit., The goals of security studies.
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abordează topic-uri precum: sisteme de intelligence comparate, raportul dintre
intelligence şi decizia politică, operaţiuni şi strategii de intelligence, legislaţii
naţionale în materia siguranţei naţionale.
 cursuri complementare: cursuri ale unor discipline incluse în arii
academice înrudite; cursurile complementare se axează pe: studii regionale,
analiza de conflict, filosofia dreptului.
 cursuri opţionale: cursuri recomandate pe tematica intelligence-ului care
vizează aspecte specifice/particulare ale domeniului informativ; cursurile opţionale
abordează următoarele tematici academice: istoria intelligence-ului, etica
intelligence-ului, spionajul în război şi pe timp de pace, intelligence financiar,
contraspionajul, intelligence-ul operaţiunilor de menţinere a păcii, tehnici de
analiză informativă, intelligence-ul şi presa, intelligence-ul şi libertăţile individuale
etc.
Această îmbinare de cursuri obligatorii, complementare şi opţionale
asigură coerenţa interdisciplinară a programei studiilor de intelligence, dublată
de garantarea unei flexibilităţi în ceea ce priveşte oportunităţileile pe care le
poate furniza viitoarea profesie/ocupaţie care să atragă interesul studentului.
Influenţa diverselor paradigme de interpretare a domeniului I&S asupra
modalităţilor de predare
Într-una dintre primele abordări teoretice ale domeniului studiilor de
intelligence, Stafford Thomas identifica patru paradigme interpretative ale
disciplinei:
- abordarea istorico-biografică - axată pe experienţe din trecut,
cronologii evenimenţiale, personalităţi;
- abordarea funcţionalistă - axată pe activităţi operaţionale şi procese;
- abordarea structuralistă - axată pe rolul serviciilor de informaţii în
gestionarea politicii externe şi a relaţiilor internaţionale;
- abordarea politologică - concentrată pe dimensiunea politică a
intelligence-ului, respectiv pe procesele de luare a deciziilor şi de formulare a
politicilor publice.
Cercetătorul canadian Wesley Wark nominalizează alte opt potenţiale
abordări ale studiilor de intelligence: abordarea cercetării ce utilizează surse
primare precum documente de arhivă, abordarea istorică, abordarea definiţională,
abordarea bazată pe utilizarea studiilor de caz pentru testarea teoriilor, abordarea
memoriilor unor foşti practicieni informativi, abordarea din perspectiva
libertăţilor civile încălcate de activitatea serviciilor de informaţii, abordarea
jurnalistică, abordarea culturală axată pe producţiile editoriale şi jurnalistice pe
teme de intelligence.
Dincolo de aparentul formalism abstract al unor asemenea taxinomii, putem
evidenţia concluzia practică conform căreia multitudinea abordărilor studiilor de
intelligence a determinat o diversitate a manierelor de predare a disciplinei.
Astfel, în Statele Unite, studiile de intelligence se predau în cadrul departamentelor
de ştiinţe politice, ceea ce are efect asupra modalităţii în care disciplina este
abordată: se pune puţin accent pe studiile de caz de factură istorică şi se favorizează
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dezbaterile teoretice. În Marea Britanie, în schimb, predarea studiilor de
intelligence presupune în mare măsură studii de caz şi cronologie evenimenţială3.
În Marea Britanie există cel puţin cinci universităţi care oferă studii
postuniversitare în materie de intelligence. Universitatea Salford4 () organizează
două studii masterale, în cadrul Facultăţii de arte, media şi ştiinţe sociale şi al
Facultăţii de engleză, sociologie, politologie şi istorie contemporană, oferind
cursul de master multidisciplinar „Intelligence and Security Studies”, axat pe
„teoria, practica şi istoria intelligence-ului”. Cursurile durează un an (full-time)
sau trei ani (part-time, un an pentru disertaţie)5.
Cursul masteral „Intelligence and Security Studies” organizat de Facultatea
de Business de la Universitatea Brunel oferă o combinaţie între studiul riguros al
intelligence-ului şi studiului politicilor de securitate cu referiri la oportunităţile
practice de dezvoltare a abilităţilor informative prin intermediul studiilor de caz şi
al simulărilor. Brunel University West London este primul centru academic britanic
în cercetarea de intelligence (2003). Centrul Brunel pentru Intelligence şi Studii de
Securitate (BCISS) s-a constituit în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Sociale6.
O altă abordare oferă studiul de master „Intelligence Studies” organizat de
departamentul de studii americane şi canadiene de la Universitatea Birmingham şi
care pune accent pe o abordare interdisciplinară a intelligence-ului din perspectiva
diplomaţiei şi relaţiilor internaţionale. Departamentul de Politică Internaţională al
Universităţii Aberystwyth din Wales oferă patru programe masterale: „Intelligence
and Strategic Studies”, „Intelligence Studies and International History”,
„Intelligence Studies (Research Training)”şi „Intelligence”, plus o specializare
universitară în „International Politics and Intelligence”. La Departamentul de
studii de război din cadrul King's College London funcţionează programul masteral
„Intelligence and International Security” al cărui obiectiv general se referă la
„examinarea naturii, proceselor, rolurilor şi studiilor de caz în materie de
intelligence şi interacţiunea lor cu domeniul securităţii internaţionale”.
Dincolo de programele masterale, universităţile britanice mai oferă şi
cursuri universitare de intelligence inserate în programa analitică a disciplinelor
de politologie, istorie sau relaţii internaţionale. De pildă, Şcoala de Politică şi
Relaţii Internaţionale a Universităţii din Nottingham propune cursul „The
Vigilant State” cu accent pe mijloacele informative ale statului.
Universitatea Aberystwyth oferă modulul „War, Strategy and
Intelligence”, care plasează intelligence-ul ca având rol de forţă în relaţiile
internaţionale. Modulul „Intelligence and International Security” prezintă
evoluţia intelligence-ului ca factor cheie în relaţiile internaţionale, în timp ce
„The Past and Present of US Intelligence” se focusează pe istoria intelligenceului american, iar modulul „Intelligence and American Military Power: 1917 to
3

Claudia Cristescu, Studiile de intelligence în învăţământul universitar public. Prototipul programei analitice a
studiilor de intelligence, în vol. Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională
„Strategii XXI", Universitatea Naţională de Apărare „Carol I", Bucureşti, 09-10 aprilie 2009, pp.
790-805.
4
http://www.salford.ac.uk/study
5
http://www.salford.ac.uk/course-finder/course/.
6
http://www.brunel.ac.uk/.
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Present Day” examinează rolul jucat de intelligence-ul american în maximizarea
puterii militare a SUA. Universitatea din Mississippi, prin Centrul de Studii de
Securitate şi Intelligence, pregăteşte studenţi pentru o carieră în domeniul
analizei de intelligence7. Facultatea de istorie a Universităţii Cambridge oferă
cursul „The Rise of the Secret World: Governments and Intelligence
Communities Since 1900”, în care se analizează dezvoltarea comunităţilor
informative moderne şi uzul/abuzul informativ de către puterea politică.
Modulul „Britain's Secret History, 1908-1951”, oferit de Departamentul de
Istorie al Universităţii Sheffield, se concentrează pe supravegherea internă şi pe
contrastul dintre intelligence-ul practicat în societăţile totalitare şi cele
democratice. Nu în ultimul rând, Facultatea de Istorie a Universităţii din
Edinburgh oferă modulul „American Secret Intelligence 1898-2004”, care se
axează pe studiul istoriei intelligence-ului american, cu accent pe rolul
instituţiilor.
Una dintre cele mai noi apariţii în domeniu este Centre for Security and
Intelligence Studies, în cadrul Buckingham University (BUCSIS) [7]. BUCSIS a
fost lansat în anul 2008 ca bază academică a Universităţii Bukingham, oferind
pregătire postuniversitară şi cercetare prin cursul masteral Studii de Intelligence
şi Securitate, la Facultatea de Economie şi Studii Internaţionale a Universităţii.
Facultatea de Arte şi Ştiinţe din Universitatea La Salle, Philadelphia
oferă Diploma în Intelligence şi Studii de Securitate, specializată în studiul
Europei Centrale şi de Est. Cursurile se axează pe noţiuni introductive de
intelligence şi probleme de securitate specifice Centrului şi Estului Europei.
Domeniile studiate sunt: Probleme de geopolitică în Balcani, Caspica şi regiunea
Caucazului – prezentare cronologică a principalelor evenimente şi tendinţe;
Politicile adoptate de statele din Centrul şi Estul Europei – cursurile analizează
situaţia şi condiţiile care au dus la constituirea, funcţionarea şi destrămarea
Blocului Estic, transformările democratice din regiune8. O atenţie deosebită este
acordată subiectelor contemporane de intelligence şi securitate. Tematica
abordată cuprinde:
 evoluţia democratică a Estului Europei;
 spionajul în Europa Centrală şi de est: Perioada Războiului Rece şi
după;
 politici actuale în Rusia;
 politica externă a Rusiei;
 tendinţe teroriste în Europa Centrală şi de Est;
 ameninţări de securitate transnaţionale în Europa Centrală şi de Est;
 politica de securitate în Europa Centrală şi de Est.
Viziunea
americană
privind
competenţe
generale
specifice
profesioniştilor în intelligence
În 2005, Lenora Gant, profesor de Relaţii Internaţionale la Trinity
University din Washington D.C., la sugestia fostului director al CIA, George
7
8

http://www.olemiss.edu/ciss.
http://www.lasalle.edu/admiss/grad/european/cert.
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Tenet, a demarat un program pilot care avea să se materializeze în Centrele de
Excelenţă academică ale Comunităţii Informative (IC CAE). Sponsorizat de
Biroul Directorului Comunităţii Informative, programul IC CAE are drept scop
includerea în programa academică a studiilor de intelligence a căror absolvire să
faciliteze studenţilor o carieră în domeniul informativ.
Aşa cum au fost iniţial formulate, componentele academice ale conceptului
iniţial al IC CAE vizau: interdisciplinaritatea; încurajarea raporturilor interculturale
prin participarea la training-uri internaţionale şi prin oferirea de burse pentru
studierea limbilor străine; facilitarea predării noţiunilor specifice domeniului
intelligence încă din învăţământul preuniversitar; furnizarea de către instituţiile de
învăţământ superior a unei liste a domeniilor de bază interconectate cu studiile de
intelligence şi de securitate naţională (stabilite de IC CAE, domeniile includ
discipline tehnico-ştiinţifice, politico-economice, discipline de specializare în
tehnologia informaţiilor şi a sistemelor informatice, respectiv specializări în limbi
străine).
Potrivit documentului „Intelligence Community Centers of Academic
Excellence: Guidance and Procedures”, structura operaţională a programului IC
CAE se referă la cele două nivele vizate de program: liceal şi universitar. Astfel,
Componenta preuniversitară a programului IC CAE vizează generarea
interesului tinerilor către cariera informativă, respectiv recrutarea tinerilor
pentru nivelul universitar al programului IC CAE. Activităţile specifice în acest
sens vor fi: organizarea unor şcoli de vară de minim o săptămână în cadrul
cărora tinerii să fie instruiţi în direcţia gândirii critice, logicii, matematicii,
eticii şi organizarea unor seminarii locale şi naţionale la care să participe
liceeni. Componenta universitară a programului IC CAE vizează oferirea unor
cursuri de studii de intelligence, dar şi dezvoltarea unor abilităţi şi competenţe
specifice unei cariere informative9.
Conform documentului menţionat, competenţele generale specifice
profesioniştilor în intelligence sunt:
 analiză;
 colectarea datelor din surse deschise;
 raţionament analitic;
 abilităţi de comunicare (scris/oral);
 raţionament matematic;
 managementul proiectelor;
 gândire critică;
 ştiinţa managementului;
 managementul consecinţelor;
 managementul activităţii;
 cercetarea şi dezvoltarea raţională a concluziilor/soluţii alternative la
ambiguităţi/sinteza datelor;
 strategii politice;
9

Intelligence Community Centers of Academic Excellence: Guidance and Procedures, aprilie 2005, pp. 6-7.
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munca în echipă, alcătuirea echipelor;
strategii şi tehnici de previzionare;
priorităţile guvernamentale;
operaţiuni guvernamentale;
abilităţi interpersonale.

3. Prezentarea unor situ-uri ale unor universităţi din domeniul „I&S”
din SUA
Compararea site-urilor unor prestigioase instituţii de învăţământ superior
din domeniu în SUA relevă o evidentă (şi explicabilă) diferenţă între
universităţile private şi cele de stat, în ceea ce priveşte volumul informaţiilor şi
stilul comunicării.
Prima categorie de instituţii beneficiază de informaţii mai numeroase şi
mai diverse, care permit o transparenţă nelimitată de rigorile secretului, precum
şi de o legătură mai „prietenoasă” cu publicul (utilizatorii), utilizând o abordare
de marketing pentru atragerea şi fidelizarea „clienţilor”, evidenţiind avantajele,
beneficiile, soluţiile la problemele lor. Spre deosebire de universităţile private,
instituţiile de stat (militare sau de intelligence) utilizează, de regulă, o
comunicare mai concisă, mai „disciplinată” şi oficială (uneori chiar formală sau
birocratică), în care mesajul este centrat pe interesele emitentului şi nu pe cele ale
publicului-ţintă.
În pofida acestei distincţii, nu există diferenţe insurmontabile între cele
două tipuri de prezentări on-line, astfel încât analiza site-urilor permite tragerea
unor învăţăminte care să poată fi folosite în sensul optimizării comunicării
publice on-line a instituţiilor de stat din domeniul „Inteligence şi Securitate .
Concluzii
Educaţia şi cercetarea din Inteligence în SUA, a evidenţiat o concluzia
practică conform căreia multitudinea abordărilor studiilor de intelligence a condus
la o mai mare diversificare a instituţiilor care au ales să predea această disciplină.
Astfel, studiile de intelligence se predau în cadrul departamentelor de ştiinţe
politice, ceea ce are efect asupra modalităţii în care disciplina este abordată: se pune
puţin accent pe studiile de caz de factură istorică şi se favorizează dezbaterile
teoretice.
Pornind de la această concluzie, observăm că în România, educaţia şi
formarea/pregătirea în Intelligence Naţional se realizează în primul rând în
cadrul instituţiilor militare de învăţământ superior (Academia Naţională de
Informaţii “Mihai Viteazul” şi instituţiile de învăţământ superior din cadrul
Ministerului Apărării Naţionale), şi foarte puţin în universităţile civile ( de stat
sau private), şi numai în formatul unor studii de masterat sau postuniversitare
(Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Master
în Analiza Informaţiilor/ Facultatea de Stiinte Politice sau Universitatea Babeş236

Bolyai, Facultatea de Istorie şi Filosofie şi Integrated Corporate Security
Services), dar sperăm că se va extinde şi în alte universităţi prin parteneriate sau
alte forme de colaborare.
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MANAGEMENTUL INTEGRAT AL RISCURILOR
Marian Ştefan ZAHARIA*
Abilitatea unei organizaţii de a-şi desfăşura activitatea în condiţii de risc şi
incertitudine şi de a răspunde evenimentelor neplanificate (pozitive sau negative) reprezintă
un prim indicator al capabilităţii acesteia de a-şi atinge obiectivele. La implementarea unui
proces de management al riscului trebuie să participe întreg personalul instituţiei în cauză.
Aprecierea eficacităţii Managementului Integrat al Riscurilor al unei organizaţii se face prin
analiza prezenţei şi funcţionării componentelor sale.
Cuvinte-cheie: risc, management integrat, instituţii publice, standard.

„Dacă totul este o chestiune de noroc atunci managementul riscului este lipsit de sens.”
Peter Bernstein

Introducere
Termeni precum managementul riscurilor, guvernare corporativă şi
control intern sunt folosiţi tot mai mult în instituţiile publice din România.
Aprobarea Codului controlului intern, care cuprinde Standardele de
management/control intern la entităţile publice1, a condus la dezvoltarea
sistemelor de control intern în aceste entităţi prin alinierea la regulile de
management din aceste standarde.
Manifestarea, tot mai evidentă şi în sectorul public a două coordonate
importante din mediul economic, respectiv incertitudinea şi riscul în care se
desfăşoară activităţile, au relevat importanţa deosebită a Standardului 11
„Managementul riscului”. Acest standard precizează clar, faptul că „un sistem
de control intern eficient presupune implementarea în entitatea publică a
managementului riscului”. Totuşi, relaţia între controlul intern şi managementul
riscurilor, precum şi importanţa acestora este, încă, insuficient explicată pentru
managementul din entităţile publice. De obicei, managerii din entităţile publice
asociază controlul intern cu elaborarea de proceduri formalizate pe activităţi.
Managementul riscurilor este văzut, poate, doar ca o etapă ce trebuie
parcursă în implementarea standardelor de control intern, sau ca un simplu
„inventar” al riscurilor dintr-o entitate publică. De aceea, conştientizarea
modalităţii de realizare a managementului din entităţile publice privind
beneficiile obţinute în urma adoptării şi implementării „Managementului
riscurilor” în toate entităţile publice este deosebit de importantă în contextul
actual.

*

Locotenent colonel inginer Marian Ştefan ZAHARIA este doctorand la Universitatea Naţională de
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Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/04.07.2005 pentru aprobarea Codului controlului intern,
cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice, modificat şi completat ulterior.
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1. Managementul riscurilor în organizaţii publice
Fiecare entitate publică există cu un anumit scop: să furnizeze un serviciu
sau să obţină anumite rezultate. De aceea, preocuparea esenţială a conducerii
fiecărei entităţi este de a îndeplini obiectivele asumate. Pentru explicarea
necesităţii managementului riscurilor pornim de la premisa, general acceptată,
că atât în mediul extern al unei entităţi publice, cât şi în mediul intern al acesteia
se produc schimbări generatoare de riscuri, care pot afecta atingerea obiectivelor
propuse de către respectiva entitate publică. În concluzie, sarcina
managementului este de a gestiona corespunzător aceste riscuri, astfel încât să
maximizeze probabilitatea de atingere a obiectivelor asumate, în condiţiile în
care resursele pe care le are la dispoziţie în acest scop, sunt finite.
Managementul riscurilor nu presupune ca, personalul unei organizaţii să
aibă „aversiune faţă de risc” ci „să conştientizeze riscurile”, întrucât
managementul riscurilor2 reprezintă o metodă logică şi sistematică de stabilire a
contextului identificării, analizei, evaluării, întreprinderii de acţiuni,
monitorizării şi comunicării riscurilor asociate oricărei activităţi, funcţii sau
proces de o manieră care să permită organizaţiilor să minimizeze pierderile şi să
maximizeze oportunităţile. Trebuie făcută precizarea că asumarea unor riscuri
este necesară, întrucât singura cale de a evita complet un risc este de a nu face
nimic, ceea ce ne oferă siguranţa doar a faptului că nu vom realiza ceva.
Alinierea la standardele de control managerial/intern, aprobate prin
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005, implică şi obligaţia de
implementare a standardului 11 „Managementul riscului”. În acest standard se
prevede că „entitatea publică analizează sistematic, cel puţin o data pe an,
riscurile legate de desfăşurarea activităţilor sale, elaborează planuri
corespunzătoare, în direcţia limitării posibilelor consecinţe ale acestor riscuri,
şi numeşte salariaţii responsabili în aplicarea planurilor respective”3. În
cerinţele generale ale standardului se precizează criteriul de stabilire a unui risc
ca fiind acceptabil, respectiv dacă măsurile care vizează evitarea acestora nu se
justifică în plan financiar.
Legătura dintre controlul intern şi managementul riscurilor este, de
asemenea, menţionată în standard, în sensul că nu poate exista un sistem de
control eficient fără implementarea în organizaţie a unui management al
riscurilor. Controlul intern reprezintă doar unul din răspunsurile posibile la risc
ale managementului.
Managerul are la dispoziţie cel puţin următoarele opţiuni posibile în
gestionarea riscurilor, cunoscute în buna practică şi sub denumirea de „cei 5 T”:
- tolerare, caz în care riscul este ignorat;
- transfer, când riscurile sunt mutate în sarcina altcuiva (de exemplu un
asigurator);
2

Standardul AS/NSZ 4360:1999 Risk Mamagement, Australia 1999.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/04.07.2005 pentru aprobarea Codului controlului intern,
cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice, modificat şi completat ulterior.
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- terminare, însemnând eliminarea riscurilor (renunţ la activitatea
generatoare de riscuri);
- tragere de foloase de pe urma oportunităţilor ce pot decurge din risc;
- tratare, când se acţionează asupra lui prin controale interne pentru a
deveni un risc rezidual.
O posibilă confuzie se referă la perceperea managementului riscurilor ca
fiind integrat în sistemul de control intern, când, de fapt, controalele interne
reprezintă doar un tip de răspuns al organizaţiei la riscurile identificate. Astfel,
se poate spune despre controlul intern că reprezintă, practic, etapa finală a
managementului riscurilor.
2. Evoluţia către un management integrat al riscurilor
Expunerea la risc a devenit tot mai mare, mai complexă, mai diversificată
şi mai dinamică, din cauza schimbărilor rapide în tehnologie, creşterii vitezei de
comunicare, fenomenului de globalizare etc. Astfel, organizaţiile funcţionează
astăzi într-un mediu total diferit comparativ cu cel de acum 5 ani. Studiile
efectuate au relevat faptul că multe organizaţii percep o creştere în numărul şi
severitatea riscurilor cărora le fac faţă. Ca urmare a diversităţii riscurilor şi
managementul acestora necesită o abordare largă. În mod normal,
managementul riscurilor a fost abordat în mod divizat şi executat în aşa numitele
„silozuri”. Această abordare a condus la eşecul identificării unor riscuri
semnificative şi la ignorarea, cu rezultate grave, al interrelaţionării dintre
riscurile care afectează domeniul operaţional, tehnic şi financiar.
Activităţile desfăşurate pe linia managementului riscurilor (identificare
riscuri, evaluare, tratare, monitorizare, control etc.) pot avea în vedere operaţiuni
simple care comportă riscuri mai mici dar şi ameninţări şi oportunităţi la care
face faţă organizaţia în ansamblu. De asemenea, studiile efectuate privind
gestionarea riscurilor au relevat că organizaţiile gestionează mult mai bine
riscuri de nivel scăzut şi previzibile decât riscurile mari şi strategice. De aceea,
s-a optat pentru abordarea coordonată a riscurilor, materializată în adoptarea
Managementului Integrat al Riscurilor, care a cunoscut o extindere în ultimul
timp, pe măsură ce organizaţiile au înţeles avantajele acestuia. La adoptarea
Managementului Integrat al Riscurilor a contribuit şi „presiunea” din exterior
exercitată asupra organizaţiilor pentru identificarea tuturor riscurilor cărora le
fac faţă (financiare, operaţionale, sociale, de mediu, etice etc.) şi stabilirea de
acţiuni în scopul aducerii acestor riscuri la un nivel acceptabil.
Managementul integrat al riscurilor (ERM) reprezintă4 un proces
structurat, consistent şi continuu, desfăşurat în întreaga organizaţie pentru
identificarea, evaluarea, stabilirea răspunsurilor la risc şi raportarea oportunităţilor şi ameninţărilor care pot afecta atingerea obiectivelor organizaţiei.
Managementului Integrat al Riscurilor este o abordare relativ nouă, în
care riscurile sunt gestionate de o manieră coordonată şi integrată în întreaga
4

Adaptare după definiţia II A (Institute of Internal Auditors – UK and Ireland).
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organizaţie, fiind un răspuns la managementul riscurilor bazat pe silozuri, în
scopul gestionării creşterii ponderii riscurilor interdependente. Acest proces
înseamnă de fapt integrarea activităţilor privind managementul riscurilor şi a
responsabilităţilor în acest domeniu în fiecare componentă a organizaţiei, la
fiecare funcţie şi la fiecare nivel din organizaţie. Tot personalul din organizaţie
participă la acest proces, astfel încât să poată fi întreprinse acţiuni rapide şi
eficiente pentru gestionarea riscurilor. În acest sens trebuie înţelese
interdependenţele dintre riscuri, cum materializarea riscului într-o zonă poate
creşte impactul riscurilor în altă zonă. În consecinţă, este vorba şi despre
posibilitatea ca acţiunea de gestionare a riscurilor să poată fi adresată unor
riscuri multiple, din sectoare de activitate diverse.
Managementului Integrat al Riscurilor poate fi văzut ca un cadru comun
orientat spre atingerea obiectivelor organizaţiei, clasificate în patru categorii5:
- strategice, ce au în vedere obiectivele de cel mai înalt nivel care sprijină
scopul pentru care a fost creată organizaţia;
- operaţionale, care se referă la utilizarea eficientă şi eficace a resurselor
de care dispune organizaţia;
- de raportare, referitoare la acurateţea raportării;
- de conformitate, privind respectarea legislaţiei şi normelor aplicabile.
Se poate spune că managementul riscurilor, la nivel operaţional, nu este
integrat când prezintă următoarele caracteristici:
- se concentrează pe riscurile operaţionale particulare, în special pe cele
care pot fi gestionate;
- este gestionat de funcţii individuale (silozuri);
- este văzut ca atributul câtorva specialişti, în principal în audit intern;
- este perceput ca un număr de procese izolate, birocratice şi distincte de
preocupările de zi cu zi ale managementului.
Se poate vorbi despre un Management Integrat al Riscurilor dacă sunt
prezente următoarele elemente:
- managementul riscurilor este incorporat în procesele normale de
conducere a organizaţiei, nefiind ceva aparte (la fel ca şi controlul intern);
- este în sarcina tuturor din organizaţie, fiind integrat în cultura acesteia;
- este o parte integrantă a bunelor practici de management;
- nu este tratat ca o sarcină separată, necesară îndeplinirii unor cerinţe;
- se concentrează pe riscurile strategice şi pe riscurile semnificative din
organizaţie, nu neapărat gestionabile;
- este oferită conducerii organizaţiei o asigurare independentă privind
faptul că sistemul de management al riscurilor, în ansamblu, îşi îndeplineşte
obiectivele.

5

Vasile Ionescu, Horia Coroiu, Managementul riscurilor – de la impunere la necesitate, Sesiune de comunicări
ştiinţifice cu participare internaţională, 15-16 aprilie 2010, ,,Securitate şi apărare europeană în contextul crizei
economico-financiare”, secţiunea 6 logistică, finanţe şi contabilitate, Editura Universităţii Naţionale de Apărare
„Carol I”, Bucureşti, 2010, p.25.
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3.Structuri cu rol determinant în procesul de management integrat al
riscului
Responsabilitatea privind Managementul Integrat al Riscurilor la nivel de
organizaţie aparţine consiliului de conducere. În practică, acesta va delega
atribuţiile şi sarcinile pe linia gestionării riscurilor echipei manageriale, care va
fi responsabilă de aceste activităţi. Fiecare persoană din organizaţie joacă un rol
determinant în asigurarea succesului acestui proces, dar responsabilitatea
primară pentru identificarea şi gestionarea riscurilor aparţine managementului.
Un rol deosebit în acest proces îl au de asemenea comitetele de risc, ofiţerii de
risc şi auditorii interni.
Comitetele de risc au ca roluri principale să urmărească modul de
implementare a politicii organizaţiei privind managementul riscurilor, să
identifice şi să raporteze Consiliului de conducere riscurile majore cărora
organizaţia le face faţă, să verifice cum sunt gestionate riscurile cheie
(semnificative) şi să promoveze utilizarea celor mai bune practici privind
managementul riscurilor în cadrul organizaţiei.
Ofiţerii de risc promovează implementarea tehnicilor, proceselor şi
procedurilor privind managementului riscurilor în structura în care aceştia
lucrează şi oferă asistenţă în evaluarea şi raportarea riscurilor.
Auditorii interni sunt cei care verifică modul în care au fost implementate
tehnicile, procesele şi procedurile de management al riscului în cadrul
organizaţiei respective.
Conform literaturii de specialitate, Managementului Integrat al Riscurilor
este compus din opt componente corelate6:
- mediul intern: are în vedere cultura organizaţională, care influenţează
modul cum este privit riscul, apetitul şi răspunsul la risc. De multe ori, în
managementul riscurilor se iau în considerare doar procesele şi structurile şi se
neglijează cultura organizaţională, a grupurilor de oameni care contribuie
puternic la eficienţa gestionării riscurilor;
- stabilirea obiectivelor: obiectivele trebuie să existe înainte ca
managementul să identifice potenţialele riscuri care pot afecta atingerea
acestora. Managementului Integrat al Riscurilor asigură implementarea un
proces de stabilire a obiectivelor, corelarea obiectivelor cu scopul pentru care
există organizaţia şi comunicarea acestora în întreaga organizaţie;
- identificarea riscurilor: evenimentele interne şi externe care pot afecta
atingerea obiectivelor unei organizaţii trebuie identificate, cu stabilirea
distincţiei între ameninţări şi oportunităţi;
- evaluarea riscurilor: riscurile sunt analizate din punct de vedere al
probabilităţii şi impactului şi prioritizate. Se au în vedere riscul inerent şi cel
rezidual;
- răspunsul la risc: managementul selectează răspunsurile la riscuri
(tolerare, transfer, terminare, tragere de foloase, tratare) dezvoltând un set de
6

Idem.
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acţiuni pentru a alinia riscurile cu toleranţele la risc ale organizaţiei şi apetitul la
risc;
- activităţi de control: politicile şi procedurile stabilite şi implementate
pentru a asigura că răspunsurile la risc funcţionează;
- informare şi comunicare: informaţia relevantă este identificată, colectată
şi comunicată într-o formă adecvată şi în timp oportun pentru a permite
personalului să-şi îndeplinească responsabilităţile;
- monitorizarea: procesul privind Managementul Integrat al Riscurilor este
monitorizat şi modificările necesare sunt efectuate. Monitorizarea este realizată
prin activităţi de management şi/sau activităţi independente de evaluare (audit).
Astfel, Managementul Integrat al Riscurilor ia în considerare activităţile
de la toate nivelurile din organizaţie: la nivelul de vârf al organizaţiei,
departamente, unităţi şi structuri subordonate. Există o legătură directă între
obiectivele pe care organizaţia trebuie să le atingă şi componentele
Managementul Integrat al Riscurilor, care reprezintă ceea ce trebuie făcut pentru
a atinge aceste obiective. Această relaţie este descrisă printr-o matrice
tridimensională7, în care cele patru categorii de obiective (strategice,
operaţionale, de raportare, de conformitate) sunt reprezentate pe coloanele
verticale, cele opt componente pe liniile orizontale iar subdiviziunile
organizaţiei prin a treia dimensiune.
Implementarea şi funcţionarea într-o organizaţie a Managementului
Integrat al Riscurilor prezintă o serie de beneficii:
- o mai mare probabilitate de atingere a obiectivelor propuse;
- raportarea consolidată la nivelul conducerii a riscurilor disparate
identificate;
- înţelegerea mai bună a riscurilor cheie şi implicaţiilor largi ale acestora;
- o mai bună orientare a managerilor pe problemele esenţiale;
- mai puţine surprize sau crize în desfăşurarea activităţilor;
- o mai mare concentrare internă pe a face „ce trebuie” şi „cum trebuie”;
- creşterea probabilităţii realizării iniţiativelor de schimbare;
- capabilitatea de a aborda riscuri semnificative;
- o mai bună informare pentru asumarea riscurilor în procesul decizional.
Deşi Managementul Integrat al Riscurilor aduce numeroase beneficii,
există de asemenea şi unele limitări. Aceste limitări rezultă din realitatea faptului
că judecata umană în procesul de decizie poate fi eronată, deciziile privind
răspunsul la risc şi stabilirea controalelor trebuie să ia în considerare costurile
necesare relativ la beneficiile obţinute, eşecuri pot apare ca urmare a erorilor
umane, controalele pot fi evitate ca urmare a înţelegerii între două sau mai multe
persoane, iar managementul poate să nu ia în seamă deciziile rezultate în urma
Managementului Integrat al Riscurilor. Aceste limitări exclud posibilitatea ca
managementul să obţină o asigurare absolută privind atingerea obiectivelor
organizaţiei.
7

Cf. Enterprise Risk Management-Integrated Framework-Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO).
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Concluzii
Managementul riscurilor nu este un proces linear, componentele lui
interacţionând. Gestionarea unui risc poate avea un impact asupra altor riscuri
sau măsurile identificate ca fiind eficace pentru controlarea unui risc se pot
dovedi benefice şi în controlarea altor riscuri. Managementul riscului este numai
în parte aplicarea unor principii statuate la nivel de teorie. Managementul
riscului este un proces continuu de învăţare din experienţe trecute, proprii sau
ale altora. Ceea ce este extrem de important în demersul de a se ajunge la un
management al riscurilor eficace este consolidarea permanenta a unei culturi
organizaţionale a riscurilor.
Managementul riscurilor este incompatibil cu atitudini de tipul: “las’ că
merge şi aşa”; “are grija altul, eu nu trebuie sa-mi fac probleme”; “vom trăi şi
vom vedea”; “nu e dracul chiar atât de negru pe cât pare”; “este o fatalitate” etc.
Managementul riscurilor înseamnă responsabilitatea asumată. Aceasta este
problema dificilă în calea implementării unui management al riscurilor eficace,
şi nu deprinderea unei terminologii sau a unor tehnici.
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MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL RISCURILOR
Marian Ştefan ZAHARIA*

În domeniul militar riscul poate fi apreciat ca fiind o trăsătură esenţială, cu
deosebire, a acţiunilor militare, acceptarea acestuia fiind un element definitoriu pentru
decidenţii politico-militari. Gestionarea neadecvată a riscurilor poate duce la nerealizarea
obiectivului sau poate face ca realizarea lui să devină prea costisitoare. Reglementarea
riscurilor prin elaborarea tipurilor de reacţie la risc adecvate a devenit o activitate căreia
trebuie să i se acorde o atenţie sporită.
În demersul ştiinţific de faţă mă voi referi doar la monitorizarea şi la controlul
riscurilor. Motivul îl constituie necesitatea înţelegerii faptului că managementul riscului
priveşte viitorul organizaţiei iar rezultatele organizaţiei au şanse mai mari de a fi atinse dacă
sunt aplicate adecvat măsuri de monitorizare şi control a riscurilor.
Cuvinte-cheie: risc, monitorizare, control, răspuns, organizaţie.

1. Aspecte generale privind etapele procesului de management al
riscului şi a tipurilor de reacţie la risc
Managementul riscului este asociat tuturor obiectivelor sau misiunilor
organizaţiei, în orice mediu de manifestare şi de-a lungul întregii game de
iniţiative, decizii sau acţiuni şi vizează următoarele aspecte:
-definirea strategiei care trebuie aplicată;
-identificarea şi evaluarea riscurilor care pot afecta organizaţia şi
activităţile care se desfăşoară, având în vedere partenerii şi mediul;
-monitorizarea situaţiei riscurilor.
-controlul riscurilor, astfel încât acestea să se încadreze în limitele
toleranţei la risc.
Managementul riscului este un proces ciclic ce cuprinde mai multe etape:
stabilirea contextului, identificarea riscurilor, analiza riscurilor, evaluarea
riscurilor şi tratarea riscurilor1.
Stabilirea contextului este etapa în care se planifică activităţile următoare
ale procesului de management al riscului, se determină raza de extindere a
analizei, definirea identităţii şi obiectivelor stakeholderilor, care este baza de la
care se pleacă în evaluarea riscurilor şi cadrul în care se desfăşoară procesul
propriu-zis, şi planul de identificare şi analiză.
Identificarea riscurilor presupune o bună cunoaştere a organizaţiei, a
mediului legal, social, politic şi cultural în care îşi desfăşoară activitatea şi a
obiectivelor organizaţionale.
*
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Dr. ing. Iulian Bujoreanu, Analiza şi evaluarea riscului în sistemul românesc de management al resurselor de
apărare, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006, p.91.
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Analiza riscurilor constă în estimarea probabilităţii de apariţie a riscurilor
şi a efectelor acestora. Prin această etapă se permite factorilor de decizie din
organizaţie o evaluare completă şi corectă a relaţiei dintre risc şi pierderea sau
câştigul potenţial.
Evaluarea riscurilor trebui să aibă în considerare o serie de aspecte,
precum: un singur factor de risc poate avea efecte multiple (de exemplu
depăşirea termenului de livrare a unui produs militar are ca efecte nerealizarea
standardelor de calitate prevăzute, nerespectarea duratei de execuţie, penalizări);
oportunităţile şi ameninţările pot interacţiona în moduri neanticipate (de
exemplu neîncadrarea în timpul alocat unei activităţi poate determina alegerea
unei strategii noi care să conducă la reducerea duratei totale de realizare a
acesteia); evaluarea riscului depinde de experienţa şi toleranţa la risc a
managerului, în funcţie de care un anumit eveniment poate fi perceput ca fiind
cu impact redus, mediu sau ridicat asupra realizării activităţii.
Tratarea riscurilor sau managementul propriu-zis cuprinde una sau mai
multe răspunsuri sau strategii de răspuns la risc. Scopul fiecărei strategii de
răspuns la risc este de a elimina incertitudinea asociată cu partea vizibilă a
riscului.
Potrivit statisticilor, realizările de succes ale managerilor se datorează în
proporţie de 50% cunoştinţelor de management deţinute, 30% cunoştinţelor
acumulate în urma relaţiilor menţinute cu terţii, cu mentorii şi colaboratorii lor şi
20% (acest procent reprezintă baza fundamentală fără de care nu se pot realiza
celelalte) datorită procesului de învăţământ şi instruire2.
În diminuarea riscurilor şi reducerea impactului în situaţia materializării
riscului o contribuţie deosebită aduc strategiile de răspuns la risc, aplicabile în
funcţie de situaţia concretă generată de risc.
Pentru a da un răspuns la risc au fost formulate următoarele strategii sau
tipuri de reacţii la risc3:
-evitarea riscului;
-transferul riscului;
-diminuarea riscului;
-acceptarea riscului; monitorizarea riscurilor.
Stabilirea răspunsului la risc depinde de natura riscurilor privite din
perspectiva posibilităţilor de control de care dispune organizaţia militară. În
esenţă, este vorba de a formula un răspuns la următoarele întrebări: riscurile pot
fi sau nu controlate de organizaţie?; dacă da, organizaţia poate controla
riscurile până la un nivel satisfăcător?; dacă nu, organizaţia poate externaliza
riscurile sau activităţile generatoare de riscuri?.
Procesul de management la riscului trebuie să aibă un caracter permanent,
deoarece în fiecare zi pot să apară riscuri noi care trebuie controlate înainte de a
deveni imparabile şi de a duce la dezastru.
2

Cf. Horea Coroiu, Teoria şi practica riscului în managementul militar, teză de doctorat, Universitatea
Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2012, p.18.
3
Cf. Carmen Nadia Ciocoiu, Managementul riscului, vol. I, Teorii, practici, metodologii, Editura ASE,
Bucureşti, 2008, p.79.
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2. Monitorizarea riscurilor
Monitorizarea permanentă a riscurilor constituie strategia continuă de
identificare a factorilor de risc prin care se urmăreşte:
- implementarea planurilor de contingenţă şi de management al riscului,
- monitorizarea schimbărilor în nivelul de risc al activităţilor,
- controlul asupra nivelului de risc în organizaţie,
- monitorizarea măsurilor de control al riscului.
În esenţă, monitorizarea riscurilor presupune o amânare a luării măsurilor
de control până în momentul în care circumstanţele determină o creştere a
probabilităţii de apariţie a riscurilor supuse acestui tratament.
În timp ce conceptul de acceptare (tolerare) a riscului aparţine
civilizaţiilor greacă şi arabă, conceptul de monitorizare a riscului este relativ
nou, conturându-se abia între anii 1950-1960.
Avantajul pe care îl prezintă această strategie de răspuns la risc o
constituie faptul că resursele de care dispune organizaţia pot fi folosite doar
pentru riscurile cu expunere mare; în acest mod organizaţia are posibilitatea de
a-şi prioritiza acţiunile de tratare a riscurilor în funcţie de resursele existente.
Dacă nu se face o analiză serioasă a duratei de implementare a măsurilor de
tratare a riscurilor, atunci apare un dezavantaj pentru aplicarea acestei strategii.
Monitorizarea este, de fapt, un proces prin care informaţiile despre risc
sunt obţinute, coroborate şi raportate de către structurile responsabile cu
observarea şi gestionarea riscurilor. Pe timpul monitorizării, datele brute sunt
colectate, iar rezultatele sunt coroborate şi prezentate ca intrări pentru funcţia
de control.
Activităţile care se desfăşoară în timpul monitorizării sunt: culegerea
informaţiilor, coroborarea informaţiilor obţinute şi raportarea. Fiecare activitatea
foloseşte metode sau instrumente specifice; de exemplu:
- pentru culegerea informaţiilor: evaluarea caracteristicilor binare,
evaluarea pe nivele;
- coroborarea informaţiilor: graficul Bar, raport privind gestionarea,
fişa de risc, fişa de monitorizare, graficul stărilor operaţionale etc.;
- raportare: raport cu evoluţia gestionării, fişa de risc, fişa de
monitorizare, graficul stărilor operaţionale.
Este important ca, în urma identificării şi analizei, riscurile să fie
grupate în seturi de riscuri asociate pentru a facilita gestionarea lor. Fiind
grupate, riscurile pot fi monitorizate mai uşor, dar nu poate fi exclus faptul
că orice risc să poată fi monitorizat şi individual.
3. Controlul riscurilor
Prin controlul riscurilor se urmăreşte sprijinirea deciziei, prin
optimizarea ei sub aspectul informării, oportunităţii şi eficienţei. Pentru
măsurile de control stabilite trebuie să existe indicatori de performanţă. Aceşti
indicatori determină atât modul în care măsurile de control îşi îndeplinesc
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funcţiile, cât şi modul în care sistemul monitorizează şi întreţine sistemul de
securitate.
Măsurile de control pot fi proactive sau reactive, cantitative sau
calitative. Măsurile de control stabilite trebuie să fie evaluate din punct de
vedere al:
-funcţionalităţii, adică al realizării funcţiei pentru care este destinată;
-fiabilităţii atât individuale, cât şi în combinaţie cu alte măsuri de control;
-importanţei în asigurarea stării de securitate;
-independenţei.
Caracteristicile principale ale controlului riscurilor sunt:
-elaborarea programelor de prevenire, protecţie şi control care au ca scop
reducerea efectului riscurilor prin scăderea expunerii la risc,
-reducerea agresivităţii riscului sau stabilirea unor planuri de acţiune;
-necesită activităţi şi resurse suplimentare pentru echipa destinată a
efectua controlul.
Riscurile sunt inevitabile în organizaţia militară. După cum activităţile sau
acţiunile desfăşurate într-o astfel de organizaţie sunt unice, tot aşa şi riscurile
diferă de la o activitate la alta, de la o acţiune la alta. Gradul succesului
organizaţiei militare rezultă şi din modul în care au fost controlate riscurile.
Gestionarea riscurilor trebuie subordonată obiectivelor pe care le are de
îndeplitnit organizaţia militară care formează un sistem integar, coerent şi
convergent către obiectivele generale, astfel încât nivelurile de activitate să se
susţină reciproc. O astfel de abordarea permite organizaţiei militare să
definească şi să implementeze o strategie de răspuns la risc care porneşte de la
vârf şi este integrată în toate activităţile organizaţiei militare.
Măsurile adoptate de management pentru tratarea riscurilor sunt
denumite ca măsuri sau instrumente de control intern. Dacă riscurile se
materializează, atunci cauza trebuie căutată în defectul măsurilor de control
stabilite.
Controlul intern este ansamblul măsurilor elaborate şi adoptate de
conducerea organizaţiei pentru îndeplinirea obiectivelor; rezultă că
managementul riscurilor este unul din mijloacele importante prin care se
realizează acest lucru, deoarece managementul riscului urmăreşte gestiunea
ameninţărilor cu impact negativ asupra obiectivelor. Cu alte cuvinte, dacă se
doreşte un control intern de calitate, sănătos, este indispensabilă implementarea
managementului riscurilor. Planurile de acţiune trebuie secondate de planul ce
cuprinde măsurile pentru atenuarea riscurilor.
Măsurile de control al riscurilor care se pot stabili într-o organizaţie sunt
diferite, însă pot fi grupate în următoarele categorii: obiective, mijloace,
organizare, proceduri, sistem de informare, supervizare.
Măsurile sau instrumentele de control preventiv sunt reglementate prin
acte normative care stabilesc şi sancţiuni pentru neaplicare (de exemplu:
obligaţia de a purta echipament de protecţie pe timpul desfăşurării unor activităţi
periculoase).
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Concluzii
Pentru a conduce eficient o organizaţie este necesar a cunoaşte tipurile de
risc care pot influenţa activitatea acesteia, dar este şi necesar a calcula mărimea
riscului, adică de a evalua consecinţele care pot apărea în urma impactului
acestuia.
Motivaţia implementării managementului riscului în orice organizaţie are
următoarele argumente4:
-managementul riscului impune modificarea stilului de management;
-managementul riscului facilitează realizarea eficientă şi eficace a
obiectivelor organizaţiei militare;
-managementul riscului asigură condiţiile de bază pentru un control intern
de calitate.
Implementarea strategiilor de prevenirea a riscurilor sau a strategiilor de
răspuns la risc trebuie să implice acţiuni proporţionale cu riscurile, să fie
orientate spre riscurile mai importante şi mai greu de controlat, să fie
consecvente şi să aplice aceleaşi metode pentru situaţii similare.
Managementul pro-activ în orice organizaţie are la bază principiul „este
mai bine să previi, decât să constaţi un fapt împlinit” şi trebuie să fie un proces
continuu de învăţare din experienţe trecute proprii sau ale altora, şi mereu în
dezvoltare şi trebuie să abordeze metodic toate riscurile legate de activităţile
organizaţiei militare, fie ele trecute, prezente sau viitoare.
Fiecare organizaţie trebuie pregătită pentru a accepta schimbarea.
Managementul riscurilor promovează acţiunea şi previziunea. Formarea şi
dezvoltarea unei atitudinii faţă de risc se bazează în orice organizaţie pe o
analiză complexă, perceperea corectă a riscurilor devenind un factor determinant
al formării atitudinii. Este un aspect evident şi în organizaţia militară, pentru că
oamenii răspund la situaţiile de risc aşa cum reuşesc să le perceapă.
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BUNA GUVERNANŢĂ ÎN SPAŢIUL CIBERNETIC,
ELEMENT FUNDAMENTAL AL SECURITĂŢII INTERNAŢIONALE
Iulian F. POPA
Fără îndoială, buna guvernanţă în spaţiul cibernetic constituie un element
fundamental pentru securitatea internaţională. În esenţă, Era Informaţională determină
schimbări de substanţă asupra modului în care privim guvernanţa ca şi concept. În contextul
menţionat, David Bollier apreciază că Era Informaţională constituie o perioadă caracterizată
de mari incertitudini şi ambiguităţi, o perioadă în care teritoriul naţional cu greu mai poate fi
un garant al securităţii naţionale. Mai mult, suntem martorii unei expansiuni fără precedent a
instrumentelor, politicilor şi actorilor ce dau formă spaţiului cibernetic. Deşi nu poate vorbi
de un model unic şi unanim acceptat în materie de guvernanţă a spaţiului cibernetic la nivel
internaţional, în măsura unui demers academic de o asemenea natură, mi-am propus să
analizez şi să conturez câteva elemente definitorii ale bunei guvernanţe în spaţiul cibernetic.
Referitor la subiectul abordat, argumentul principal se centrează în jurul ideii conform
căreia buna guvernanţă a spaţiului cibernetic constituie un element fundamental al securităţii
internaţionale şi, implicit, al securităţii naţionale.
Cuvinte-cheie:
internaţională.

securitate

cibernetică,

guvernanţă

cibernetică,
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1. Fundamentare teoretică
Inovarea continuă şi progresul tehnologic din domeniul TIC constituie
factorii ce au susţinut în ultimii 40 de ani emergenţa unei noi realităţi cotidiene:
spaţiul cibernetic sau realitatea virtuală. După cum rezultă din literatura de
specialitate, spaţiul cibernetic reprezintă unul dintre cei mai importanţi piloni ai
dezvoltării economice la nivel internaţional1. Din punct de vedere academic,
guvernanţa şi securitatea spaţiului cibernetic continuă să provoace abordări tot
mai diverse, motiv pentru care, la momentul actual, nu putem vorbi de o
definiţie unanim acceptată a noţiunii de „spaţiu cibernetic”. În opinia lui
Benjamin S. Buckland, spaţiul cibernetic constituie o reţea vastă (ce include
Internetul) de terminale şi infrastructuri cibernetice2, interconectate între ele cu
scopul de a transmite cu rapiditate date şi informaţii relevante. Din perspectiva
acestui nou „mediu”, înfăptuirea securităţii sau a insecurităţii, alături de
producerea şi diseminarea de informaţii sau cunoaştere, constituie elemente ce
au ajuns într-o bună măsura în apanajul oricui. Cu toate că un eventual consens
în privinţa abordărilor conceptuale specifice spaţiului cibernetic este improbabil
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la nivel internaţional, Buckland sugerează că tot mai mulţi actori de pe „scena
cibernetică” îşi manifestă tot mai pronunţat preocuparea pentru definirea şi
implementarea de bune practici privind conduita în spaţiul virtual.
Literatura anglo-saxonă de specialitate remarcă constant faptul că
progresul din domeniul TIC constituie un pilon al evoluţiei fiinţei umane per se.
Nu există dubiu asupra faptului că expansiunea fără precedent în materie de
funcţionalitate şi interoperabilitate a terminalelor şi infrastructurilor cibernetice
a schimbat modul clasic de raportare faţă de conceptul de „guvernanţă” şi,
implicit, guvernanţă a spaţiului cibernetic.
Cu toate că la nivel academic s-au evidenţiat numeroase abordări cu
privire la guvernanţa spaţiului cibernetic, este pe larg acceptat faptul că spaţiul
virtual (primul şi singurul mediu generat în totalitate de fiinţa umană) nu
cunoaşte graniţe naţionale şi nici nu este sub controlul direct al unei singure
autorităţi internaţionale, fiind în mare măsură şi un generator de insecuritate la
nivel internaţional3.
Printre primele teoretizări privind guvernanţa spaţiului cibernetic se
remarcă cele ale lui John Perry Barlow, autor care a considerat spaţiul cibernetic
drept un mediu dereglementat şi libertarian prin natura sa 4. Cu toate că scopul
iniţial al spaţiului cibernetic a fost unul paşnic, este tot evident faptul că mediul
virtual,prin prisma numeroaselor transformări din ultimii ani, nu mai constituie
un spaţiu lipsit de agresivitate.
Din această perspectivă, în vederea asigurării unui climat de securitate cât
mai stabil la nivel internaţional, apreciez că se impune identificarea, adoptarea şi
implementarea unor instrumente, norme, standarde şi coduri de bune practici
care să permită depăşirea barierelor actuale privind securitatea şi buna
guvernanţă a mediului virtual. De asemenea, cred că un asemenea demers se
impune şi prin prisma eşecului înregistrat de către acordul ACTA, acord ce a
demonstrat că înfăptuirea securităţii la nivel cibernetic poate aduce atingere unor
valori şi drepturi fundamentale ale fiinţei umane5 atunci când asemenea
problematici nu sunt tratate cu maximă transparenţă şi seriozitate de către
decidenţi.
În faţa multitudinii de ameninţări de natură cibernetică, cooperarea publicprivată constituie un prim pas al bunei guvernanţei cibernetice. Numeroşi autori
precum Paul Cornish, Rex Hughes sau David Livingstone au avansat ideea
potrivit căreia cooperarea este esenţială pentru un management adecvat al
provocărilor cibernetice, ea fiind imposibilă fără voinţă politică şi viziune
strategică6. Prin urmare, buna guvernanţă constituie apanajul întregului spectru
de actori ai „arenei cibernetice” direct interesaţi de stabilitatea spaţiului virtual.
3

A se vedea Brian D. LOADER, The Governance of Cyberspace: Politics, Technology and Global
Restructuring, London, Routledge, 1997.
4
John Perry BARLOW, A declaration of Independece of Cyberspace, February 8, 2006, disponibil la
https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html, accesat la27 iulie 2013.
5
Ronald ZITTRAIN et al, Access Controlled: The Shaping of Power, Rights, and Rule in Cyberspace,
Cambridge, MIT Press, 2012, pp. 3-12.
6
Paul CORNISH et al,Cyberspace and the National Security of the United Kingdom, London, Chatham House,
2009, p. 26, disponibil la http://www.chathamhouse.org, accesat la27 iulie, 2013.
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Ca atare, aceştia din urmă au datoria şi responsabilitatea menţinerii unui climat
de securitate adecvat, în ciuda unui spectru lărgit de provocări complexe7.
2. Conceptul de guvernanţă cibernetică
Pe lângă beneficii incontestabile, spaţiul cibernetic constituie un mediu ce
aduce cu sine numeroase provocări pentru securitatea internaţională şi naţională.
Unii teoreticieni ai domeniului susţin că spaţiul cibernetic a oferit o nouă
perspectivă asupra noţiunii de guvernanţă: non-guvernanţa8. Mai mult, autori
precum Shmuel Even sau David Simantov atrag atenţia asupra progresului lent
făcut de comunitatea internaţională în privinţa guvernanţei spaţiului cibernetic,
progres caracterizat ca fiind unul haotic şi defazat faţă de cursul evenimentelor
de pe scena internaţională.
Similar securităţii, spaţiul cibernetic constituie un activ public al cărui
valoare este incomensurabilă. Buna guvernanţă în spaţiul cibernetic, element
prioritar în Era Informaţională, reprezintă un concept eminamente nou, fragil şi
complex. Noţiunea de bună guvernanţă în spaţiul cibernetic este, în viziunea lui
Harold Kwalwasser, un concept anevoios de perceput ca atare datorită faptului
că, la ora actuală, nu putem de un cadru instituţional unanim acceptat care să
vegheze la reglementarea problematicilor specifice mediului virtual. De
asemenea, Kwalwasser avertizează asupra faptului că expansiunea spaţiului
cibernetic nu este acompaniată şi de o expansiune a gradului de securitate
cibernetică9.
Într-o accepţiune mai largă, nevoia de reglementare a spaţiului cibernetic
a demonstrat că înşişi pilonii tradiţionali ai conceptului de „guvernanţă” au
suferit schimbări de substanţă în ultimii ani. Din perspectiva lui Toure,
guvernanţa spaţiul cibernetic se fundamentează pe 5 piloni10 principali:
a.cadru legislativ flexibil – esenţial pentru managementul provocărilor la
nivel cibernetic;
b.instrumente tehnice robuste – în suportul sistemelor de avertizare
timpurie, contracarare şi rezilienţă;
c.structură organizaţională adaptabilă –esenţială pentru maximizarea
eficienţei conlucrării dintre actorii direct interesaţi;
d.dezvoltare continuă;
e.cooperare internaţională.
Cu alte cuvinte, după cum sugerează şi Evan H. Potter, buna guvernanţă
cibernetică reprezintă o activitate complexă, multilaterală şi multi-nivel, ea fiind
7

A se vedea mai multe în Alyson BAILES “Private Sector, Public Security”, înPrivate Actors and Security
Governance, ed. Alan Bryden and Marina Caparini, Berlin, Lit Verlag, 2006.
8
Athina KARATZOGIANNI, The Politics of “Cyberconflict”, London, Routledge, 2006, p. 198, disponibil la
http://doi.wiley.com/10.1111/j.1467-9256.2004.00204.x, accesat la26 iulie 2013.
9
Harold KWALWASSER, “Internet Governance”, in Cyberpower and National Security, Franklin D.
KRAMER et al., Washington, DC, National Defense University Press, disponibil la http://www.ndu.edu/
CTNSP/docUploaded/ TFX_Cyberpower%20Compilation.pdf, accesat la 23 iulie 2013.
10
Hamadoun TOURE, Defining cyber-security and cyber-resilience, în Where Cyber Security is Heading – An
independent discussion paper on cyber security, Security&Defence Agenda, 2013, p. 14, disponibil la
http://www.securitydefenceagenda.org, accesat la 8 august 2013.
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foarte probabil cea mai elaborată formă de guvernanţă cunoscută11. În acest
context, din perspectiva relaţiilor de putere ce caracterizează spaţiul cibernetic,
Joseph Nye subliniază faptul că actorii non-statali ai spaţiului cibernetic au
capacitatea de a se extinde dincolo de orice bariere jurisdicţionale clasice(ex.
teritoriul naţional), motiv pentru care pot genera noi tipare de guvernanţă la
nivelul spaţiului cibernetic, rolul actorilor statali fiind astfel serios diminuat12.
Prin urmare, cred că înfăptuirea bunei guvernanţe în spaţiul cibernetic presupune
nu doar cooperare la nivel internaţional, ci şi transformarea şi adaptarea
paradigmelor clasice13 la contextul particular al spaţiului cibernetic.
În ciuda eforturilor de până acum14, spaţiul cibernetic rămâne un mediu
nesigur şi insuficient reglementat din punct de vedere al securităţii şi stabilităţii
proprii15. Cu toate că astăzi suntem martorii unei expansiuni fără precedent a
acestui nou mediu, reglementările internaţionale ce ar putea asigura un climat de
securitate mai sigur se încadrează abia la începutul unei perioade de pionierat.
Este tot mai evident faptul că se impune adoptarea la nivelul comunităţii
internaţionale a unui cadru legislativ transparent şi dinamic– bazat pe
instrumente flexibile şi eficiente de guvernanţă16, cu scopul de a susţine şi
promova schimbul de cunoaştere şi instrumente relevante17, atât la nivel
interguvernamental cât şi în direcţia public-privat. Pe măsură ce sectorul privat
operează şi controlează marea majoritatea infrastructurilor şi terminalelor
cibernetice critice, devine tot mai clar faptul că buna guvernanţă la nivel
cibernetic constituie o responsabilitate partajată între sectorul public şi cel
privat, în egală măsură18.
În paralel, pentru evitarea obstacolelor inerente privind interoperabilitatea,
încrederea reciprocă şi transparenţa decizională19, atât sectorul public cât şi cel
privat trebuie să îşi manifeste disponibilitatea pentru oferirea de asistenţă
mutuală şi înlesnirea partajării reciproce de informaţii sensibile (clasificate, în
anumite cazuri) cu privire la incidentele de natură cibernetică, în scopul

11

Evan H. POTTER, Cyber-Diplomacy: Managing Foreign Policy in the 21st Century, Quebec, McGill-Queen’s
University Press, 2002, p. 7.
12
Joseph NYE Jr., Cyber Power, Cambridge, Harvard Kennedy School, 2010, disponibil la
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/cyber-power.pdf, accesat la 9 august 2013.
13
Din domeniul studiilor strategice.
14
Legislaţia internaţională relevantă este bazată pe rezoluţiile nr. 55/63 din 4 decembrie 2000 ale Adunării
Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite; rezoluţiile nr. 56/121 din 19 decembrie 2001 ale Adunării Generale a
Organizaţiei Naţiunilor Unite; recomandarea Consiliului Europei Nr. R (89) 9, respectiv Convenţia Europeană
cu privire la criminalitatea cibernetică.
15
Louise ARIMATSOU, “A Treaty for Governing Cyber-Weapons: Potential Beneﬁts and Practical
Limitations”, în 2012 4th International Conference on Cyber Conﬂict, eds. Christian CZOSSECK, Rain OTTID,
Katharina , Tallinn, NATO CCD COE Publications, disponibil la http://www.ccdcoe.org/publications/, accesat
la 21 iulie 2013.
16
A se vedea şi Stuart H. STARR, Towards an Evolving Theory of Cyberpower, Washington, DC, Center for
Technology and National Security Policy – National Defense University, 2009.
17
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protejării intereselor naţionale20, pentru creşterea eficienţei sistemelor de
avertizarea timpurie21 şi a gradului de rezilienţă sau pentru reducerea riscurilor
de securitate viitoare. După cum au ilustrat unii autori anterior, datorită
specificului transnaţional, multipolar şi complex al spaţiului cibernetic este
nevoie de îmbinare responsabilă între nevoia de a cunoaşte şi nevoia de a
partaja22. Cu alte cuvinte, se resimte nevoia adoptării unui set comun de valori,
standarde, bune practici şi instrumente de guvernanţă23, atât la nivel naţional cât
şi internaţional24, la care să ia parte nu doar actorii din sectoarele critice, ci şi alţi
actori relevanţi precum companiile din industria IT, instituţiile din domeniul
financiar-bancar, sectorul academic sau chiar unii utilizatori individuali
relevanţi25.
Concluzii şi propuneri
Ca o observaţie conclusivă, contrar celor avansate cu ani în urmă de către
Barlow26, apreciez că reglementarea continuă a spaţiului cibernetic la nivel
internaţional este necesară şi totodată binevenită. Chiar dacă asemenea
demersuri sunt adesea costisitoare în materie de resurse şi timp, cred că nu
încape îndoială asupra faptului că securitatea şi buna guvernanţă în spaţiul
cibernetic reprezintă o obligaţie şi o datorie a întregii comunităţi internaţionale.
Deşi „cooperarea” constituie elementul cheie al securităţii şi bunei
guvernanţe la nivel cibernetic, susţin ideea avansată de către Alyson Bailes27
conform căreia orice element “ad-hoc” de tip cooperativ în materie de
guvernanţă cibernetică este contraproductiv, putând aduce atingere gravă
reglementărilor internaţionale în materie de drepturi şi libertăţi fundamentale ale
fiinţei umane.
La nivel de paradigmă, sunt de părere că o abordare robustă în materie de
guvernanţă cibernetică se fundamentează nu doar pe cooperare

20

Thomas GANN, “The double edge of connectivity and security in public and private sectors”, în Where Cyber
Security is Heading – An independent discussion paper on cyber security, Security&Defence Agenda, 2013, pp.
53-55, disponibil la http://www.securitydefenceagenda.org, accesat la 8 august 2013.
21
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22
Marieke KLAVER, Eric LUIIJF, Albert NIEUWENHUIJS, The RECIPE Project: Good Practices Manual for
CIP Policies, Brussels, European Commission, 2011, disponibil la http://www.tnr. nl/recipereport, accesat la9
august 2013.
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Mitchell DEAN, Governmentality: Power and rule in modern society (2nd ed.). London, SAGE Publications,
2010, disponibil la http://www.sagepub.com/books/Book232754, accesat la 21 iunie 2013.
24
Fredrik ERIXON et al., Protectionism Online: Internet Censorship and International Trade Law, ECIPE
Working Paper nr. 12/2009, Brussels, European Center for International Political Economy, 2009, disponibil la
http://www.ecipe.org/media/publication_pdfs/protectionism-online-internet-censorship-and-international-tradelaw.pdf, accesat la 4 august 2013.
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Benjamin S. BUCKLAND et al, “Democratic Governance Challenges of Cyber Security.”, în DCAF Horizon,
nr. 1, 2012 disponibil la http://www.dcaf.ch, accesat la28 iulie 2013.
26
John Perry BARLOW, A Declaration of the Independence in Cyberspace, 1996, disponibil la
http://homes.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html, accesat la14 iunie 2013.
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interguvernamentală, ci şi pe deschidere faţă de actorii non-statali aflaţi în
continuă competiţie pentru resurse şi influenţă la nivel cibernetic28.
Pe măsură ce problematicile de securitate cibernetică se diversifică
continuu, devine tot mai clar faptul că provocarea cea mai mare pentru
comunitatea internaţională constă în elaborarea şi implementarea de mecanisme
şi instrumente eficiente în suportul gestionării adecvate a riscurilor,
ameninţărilor şi vulnerabilităţilor specifice, atât la nivelul sectorului public cât şi
a celui privat. După cum s-a menţionat pe parcursul acestei lucrări,
parteneriatele public-private reprezintă un deziderat greu de atins, dar critic
pentru creşterea gradului general de securitate în spaţiul cibernetic.
Într-o accepţiune generală, sunt de părere că buna guvernanţă a spaţiului
cibernetic reprezintă un generator de prim rang de securitate pentru tot spectrul
de consumatori, atât publici cât şi privaţi.Ca atare, apreciez că pentru toţi aceştia
din urmă parteneriatele public-private reprezintă o oportunitate unică. Cu alte
cuvinte, din raţiuni de eficientizare şi responsabilizare consider că lanţul curent
de guvernanţă trebuie deschis şi către alţi actori relevanţi precum firmele
specializate din domeniul IT, dezvoltatorii de software, producătorii de
infrastructuri şi terminale, instituţiile financiare şi bancare, comercianţii virtuali
sau utilizatorii finali. Din această perspectivă, în contextul menţionat, sunt de
părere că orice instrument tehnic sau legislativ adoptat în suportul bunei
guvernanţe cibernetice la nivel internaţional nu trebuie să aducă atingere unor
valori şi libertăţi fundamentale ale persoanei şi, implicit, utilizatorilor
individuali.
În esenţă, conform celor prezentate pe parcursul acestei lucrări, se
desprind următoarele concluzii:
a. buna guvernanţă în spaţiul cibernetic presupune redefinirea relaţiilor
de putere dintre actorii statali şi cei non-statali29; de asemenea, buna guvernanţă
constituie un veritabil generator de securitate cibernetică;
b. dat fiind faptul că problematicile guvernanţei spaţiului cibernetic au
implicaţii la nivel internaţional, este necesar ca abordarea dominantă a acestora
să fie una transnaţională, cu implicarea tuturor actorilor relevanţi30;
c. ameninţările la adresa securităţii cibernetice cresc exponenţial şi au
implicaţii directe asupra dezvoltării economice la nivel internaţional;
d. este recomandabil ca instituţii precum ONU (ITU), OECD, NATO,
Consiliul Europei, ENISA sau ICANN să conlucreze îndeaproape cu
reprezentanţii societăţii civile, ai mediului academic sau de afaceri31;

28

Maeve DION in International Cyber Incidents – Legal Considerations, Eneken TIKK et al, Tallinn, NATO
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e. contrar recomandărilor unor autori, cred că adoptarea unui tratat
internaţional privind „neproliferarea armamentului cibernetic”32 nu constituie o
prioritate pentru comunitatea internaţională33; cu alte cuvinte, este improbabil ca
un singur acord sau tratat la nivel internaţional să aducă rezolvare
problematicilor privind securitatea cibernetică la nivel internaţional;
f. guvernanţa cibernetică presupune elaborarea, adoptarea şi
implementarea la nivel internaţional a unui cadru legislativ flexibil şi eficient,
care să genereze şi să susţină instrumente şi mecanisme transnaţionale de
cooperare, de partajare în timp real a informaţiilor relevante sau de răspuns la
incidente de natură cibernetică;
g. buna guvernanţă în spaţiul cibernetic implică promovarea activă a
cooperării, a neutralităţii, a deschiderii, a investiţiilor în educaţie şi cercetare, a
progresului tehnologic paşnic şi a neconflictualităţii.
După cum rezultă şi din literatura de specialitate, guvernanţa cibernetică
constituie un concept eminamente nou, fragil şi complex. Cu toate că aparent
poate fi greu de înţeles, asemeni guvernanţei mărilor şi oceanelor, guvernanţa
cibernetică se fundamentează exclusiv pe un cadrul legislativ eficient şi flexibil,
capabil să ofere comunităţii internaţionale mijloace de acţiune pentru prevenirea
şi contracararea ameninţărilor la adresa bunăstării şi stabilităţii spaţiului
cibernetic.
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UN NOU RISC PE AGENDA DE SECURITATE –
ATACUL CIBERNETIC
Iulia-Mădălina GHIONEA *
Marina Hilda TIMEA**

Scopul lucrării de faţă este să evidenţieze noile riscuri generate prin dezvoltarea
tehnologică, care influenţează într-o mare măsură actualele strategii şi politici de securitate.
Într-o lume a globalizării, în care graniţele devin din ce în ce mai estompate, terorismul
cibernetic se conturează ca una dintre ameninţările majore ale prezentului, putând genera
efecte în toată lumea cu doar un click. Dată fiind evoluţia World Wide Web, Internetul este
întotdeauna cu un pas înaintea oamenilor, dând naştere unui fenomen cunoscut drept
„bleeding edge”, ce permite utilizarea reţelelor în moduri negative. Din această perspectivă,
tehnologia ce reprezintă suportul Internetului constituie un teritoriu incomplet explorat, ce dă
naştere mereu unor rezultate impredictibile. In acest mod, marea parte a actorilor
internaţionali au adoptat o serie de măsuri legislative, creând astfel un dezechilibru între
ratele de cenzură şi cele de acces la resursele inimaginabile ale World Wide Web.
Cuvinte-cheie: terorism cibernetic, război cibernetic, „noul război”, securitate,
ameninţări, Internet, război asimetric.

Introducere
Atunci când pronunţăm cuvântul “război” ne gândim imediat la violenţa
fizică, mişcări ofensive şi defensive pentru a stabiliza o situaţie care a explodat
şi a degenerat într-un astfel de act. Războiul este definit ca o stare prelungită de
conflicte violente între două sau mai multe grupuri organizate1. Din această
cauză, cuvântul “război” ne duce cu gândul la un teritoriu definit şi mai ales la
utilizarea violenţei, considerată ca fiind intrisecă acestei metode de constrângere
care are ca scop obligarea celeilalte părţi de a se supune voinţei tale.
Teoreticianul militar prusac Carl von Clausewitz spunea că “războiul este un act
de forţă care are rolul de a-i constrînge pe inamici să ne urmeze voinţa”. Se
poate observa o tranformare majoră a naturii războiului în timp, prin faptul că
războiaele propriu zise sunt tot mai rare, iar numărul războaielor asimetrice
creşte tot mai mult. La aceste subiecte clasice, se adaugă noi domenii de risc –
atacurile cibernetice, terorismul global, crizele economice, securitatea
alimentară sau securitatea mediului, extensia labirintică a reţelelor de crimă
organizată. Războiul asimetric include strategii de război în care cele două părţi
folosesc tactici şi arme deosebit de diferite. În mod normal, acest lucru se
întâmplă din cauza unui dezechilibru de putere între cei doi combatanţi, care
*
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face imposibil ca partea mai slabă să poată lupta cu metodele celei mai
puternice. Astfel, războiul asimetric include strategii precum insurgenţa,
terorismul, războiul de gherilă, războiul informaţional, războiul în reţea şi
războiul cybernetic.2 Specific secolului XXI este combinarea cyber-războiului
cu războiul informaţional, astfel creşte riscul producerii unui atac de mari
dimensiuni
Globalizarea a adus cu sine atât beneficii cât şi noi riscuri. Unul dintre
beneficiile acestui fenomen este accesul la Internet şi creşterea vitezei de
circulaţie a informaţiei. De la simplul utilizator de mail pana la cel care
utilizează acest serviciu în scopuri negative, fiecare este un utilizator de internet,
care printr-un singur click poate transmite o informaţie la mii de kilometrii
distanţă. Astfel, conexiunile de mare viteză sunt cel mai apreciate de hackeri
pentru iniţierea acestor mici atacuri.
Chiar dacă evoluţia continuă a tehnologiei duce la apariţia acestor
“bleeding edge-uri”3 care favorizează noi atacuri , un atac major este putin
probabil datorită trasformării continue a internetului, care nu permite localizarea
serverelor, asemănător unei hărţi.
Chiar dacă gradul de risc este crescut, din ce în ce mai multe organizaţii
sunt administrate şi controlate prin intermediul Internetului. Datorită evoluţiei
rapide în ceea ce priveşte tehnologia cât şi depunerea unui efort financiar scăzut
în ceea ce priveşte controlarea firmelor prin intermediul internetului, americanii
sunt cei care îşi asumă tot mai mult acest risc a companiilor conduse virtual.
Însa tot ei sunt cei care au cel mai mare număr de specialişti în acest domeniu,
tocmai pentru a evita cât mai mult cu putinţă aceste operaţii negative.
Privind retrospectiv, putem spune că evoluţia internetului a fost una
relativ rapidă, ţinând cont că în anii ’60 era privit ca o tehnologie uimitoare şi
necunoscută, fiind utilizată foarte puţin de către cercetătorii CERN (European
Organization for Nuclear Research), care doreau să comunice între ei mult mai
rapid. În acea perioadă, singurele informaţii care puteau fi transmise erau de tip
text, pentru ca mai tarziu să se dezvolte primul HTML (Hyper Text Markup
Language), iar în anul 1991 a fost conectat primul server. Extinderea acestora a
fost rapidă, ţinând cont că în anul 1992 existau deja 50 de servere web, iar în
anul 2001 erau mai mult de 24 de milioane.4 Din cauza acestei evoluţii rapide şi
a faptului că nimeni nu se îngrijora de capacitatea distructivă a acestei
tehnologii, nimeni nu era răspunzător şi nu avea competenţa de a impune o serie
de reguli care să limiteze oarecum utilizarea lui în scopuri personale care aveau
consecinţe negative asupra celorlalţi. Cu siguranţă, dacă securitatea ar fi fost
unul din pricipalele obiective încă de la începutul dezvoltării internetului, în
zilele noastre acesta ar fi fost mult mai diferit. Tocmai datorită acestei slabe
precupări în ceea ce priveşte securitatea internetului, în ultimii ani s-au adoptat o
2
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serie de măsuri şi norme legislative care pedepsesc utilizarea internetului în
scopuri negative (ex. Strategia de Securitate Cibernetică). Chiar şi aşa, în fiecare
an se înregistrează atacuri asupra serverelor naţionale, ca să nu mai vorbim de
atacurile asupra PC-urilor.
1. Nevoia implementării unei strategii de securitate cibernetică în
lume
Dezvoltarea rapidă a tehnologiei de informaţii duce la apariţia unor noi
riscuri la nivel mondial. Astfel, însăşi globalizarea duce la estomparea
graniţelor, accesul imediat şi nelimitat la informaţii din întreaga lume fiind
dovada vie a bunei funcţionări a societăţii şi atingerea unor noi performanţe în
ceea ce priveşte mediul virtual.Desigur, acesta va fi întotdeauna cu un pas în faţa
omenirii, fiind pregătit să surprindă cu fel de fel de noi inovaţii.
Prin urmare, spaţiul cibernetic se caracterizează prin lipsa frontierelor,
dinamism şi anonimat, generând deopotrivă oportunităţi de dezvoltare a
societăţii informaţionale bazate pe cunoaştere, dar şi riscuri la adresa
funcţionării acesteia (la nivel individual, statal şi chiar cu manifestare
transfrontalieră). 5
Pe lângă incontestabilele beneficii pe care spatiul cibernetic le aduce lumii
întregi, trebuie să ţinem cont în primul rând de riscurile şi vulnerabilităţile, pe
care acesta le implică. Astfel, se naşte nevoia elaborării şi implementării unei
strategii de securitate cibernetică, şi luarea în calcul a tuturor posibilelor
ameninţări în spaţiul cibernetic, a căror gravitate ar putea duce la o catastrofă de
mare amploare.
Aşa cum invenţia bombei atomice a dus la o cursă pentru dezvoltarea unor
noi arme şi a unor noi moduri de descurajare, o nouă cursă internaţională a
început în scopul dezvoltării armelor cibernetice şi a sistemelor de protecţie
împotriva acestora.6
Indiferent că suntem conştienţi sau nu, spaţiul cibernetic a ajuns în timp,
indispensabil omului, reţelele publice, semnalele wireless făcând parte din viaţa
de zi cu zi, dar totuşi atunci când nu le întâlnim ni se pare un lucru mai puţin
normal.
Totuşi, de-a lungul timpului, am ajuns să fim interconectaţi cu întreaga
lume, datorită dezvoltării reţelei mondiale World Wide Web, iar acest fapt ar
trebui să motiveze fiecare ţară în parte, să-şi asigure prosperitatea economiei.
Creşterea considerabilă a atacurilor cibernetice îşi are originile în trecutul
nu foarte îndepărtat, cel mai bun exemplu fiind atacurile asupra Departamentului
Apărării al Statelor Unite.Totul a început în anii ’80, pe măsură ce tot mai mulţi

5
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oameni au avut acces la internet.7 Astfel în intervalul 1994-2001 atacurile
anuale au crescut de la 225 la 30 000.
Putem considera că trăim într-o eră a internetului, în care suntem
interconectaţi şi unde din păcate pe zi ce trece apar tot mai multe cazuri în care
oamenii au căzut victime ale criminalităţii informatice, de la furtul de identităţi
la transferurile neautorizate de bani, ş.a.
Deşi societatea este dependentă de sfera tehnologiei informaţionale,
aceasta nu ezită a surprinde cu mii de noi inovaţii, astfel securitatea cibernetică
înscriindu-se treptat în categoria domeniilor de interes naţional.
1.2. Securitatea cibernetică în Europa
De la an la an, ameninţările la adresa securităţii cibernetice cresc şi devin
tot mai serioase. Aceste ameninţări sunt facilitate de lipsa frontierelor, astfel
fiind înregistrată un grad tot mai mare de sofisticare. Apartenenţa universală a
spaţiului cibernetic, riscurile de securitate pe care le implică atacurile cibernetice
şi caracterul global al efectelor lor impun eforturi de cooperare internaţională
pentru asigurarea securităţii sistemelor informatice.8
Fiind o alianţă pentru apărare, după evenimentele din 11 septembrie 2001,
Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord hotărăşte să-şi îmbunătăţească
„capabilităţile sale de a se apăra împotriva atacurilor cibernetice”9. Alianţa a
discutat pentru prima dată de o strategie de apărare a securităţii cibernetice în
2002, la Summit-ul de la Praga, dar a fost vazută ca o problemă ce necesita
întâietate abia în 2006, în cadrul Summit-ului de la Riga, o politică în domeniu
fiind agreată, pentru prima dată, de şefii de state şi de guverne la Summit-ul de
la Bucureşti, în aprilie 2008.10Astfel în anul 2008, miniştrii NATO adoptă”
NATO Policy on Cyber Defence”, care a fost aprobată doi ani mai târziu, la
Summit-ul de la Lisabona, în 2010.
Deciziile luate de Aliaţă, au fost generate de o mulţime de evenimente,
care au pus la îndoială securitatea cibernetică atât a omului de rând, cât şi a
guvernelor sau armatelor lumii. Încă din timpul crizei din Kosovo, Alianţa s-a
confruntat cu grave probleme, cauzate de atacurile cibernetice. Zile la rând,
contul de e-mail al Alianţei a fost blocat, iar funţionalitatea website-ului a fost în
mod repetat întreruptă. Dar şi aşa, aceste atacuri nu erau considerate suficient de
grave, erau privite ca un risc, dar nu ca unul care ar putea lua o amploare fatală.
A mai fost nevoie de o serie de evenimente de acest gen, cum ar fi evenimentele
din 11 septembrie 2001, sau incidentele din Estonia din primăvara anului 2007,
pentru a i se acorda securităţii cibernetice importanţa cuvenită, şi pentru a se lua
măsuri drastice în ceea ce priveşte stabilitatea statelor. Un val masiv de atacuri
cibernetice de trei săptămâni a demonstrat că ţările membre NATO, puternic

7
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dependente de comunicaţiile electronice, au fost extrem de vulnerabile pe
frontul cibernetic.11
Chiar şi aşa, în anul 2010, războiul cibernetic a avut un nou salt, în ceea
ce priveşte capacitatea lui distrugătoare, şi anume viermele Stuxnet. Astfel putea
fi posibilă manipularea proceselor tehnice ale centralelor nucleare din Iran, prin
invadarea cu acest virus a 45.000 de sisteme de control industrial din întreaga
lume.
Aici s-au dovedit pentru prima data efectele reale care pot di produse de
un atac cibernetic.
2. Atacul cibernetic
Fiind un sector în plină evoluţie, spaţiul cibernetic este asemănător unui
deşert – o schimbare continuă, greu de monitorizat şi care poate produce efecte
neaşteptate asupra politicii şi securităţii anumitor spaţii statale, regionale sau
chiar tranfrontaliere. În ziua de astăzi, putem spune că nivelul de evoluţie al unei
societăţi este direct proporţional cu gradul ei de informatizare, chiar dacă acest
lucru este o vulnerabilitate pentru ea. Concomitent cu creşterea gradului de
informatizare al unei societăţi, trebuie să crească şi nivelul de preocupare a
oficialităţilor, pentru elaborarea la timp a unor norme legale care să nu permită
exploatarea acestor vulnerabilităţi.
Asemeni oricărei alte acţiuni, atacul cibernetic urmează şi el o serie de
metedologii predefinite: obţinerea de informaţii vitale în legătură cu ţinta
propusă, aflarea şi înţelegerea corectă a punctelor slabe ale ţintei, exploatarea
vulnerabilităţilor, atacul propiu-zis pentru declanşarea efectului dorit şi
derularea de acţiuni care urmăresc acoperirea urmelor ce permit identificarea
făptaşului. Dacă luăm în considerare cantitatea de resurse materiale şi umane
utilizate într-un război clasic, ducerea unui război cibernetic se arată a fi mult
mai puţin constisitoare, astfel se permite evitarea pierderilor. Acest tip de război
are ca scop final cucerirea şi menţinerea superiorităţii informaţionale asupra
adversarului, putând fi definit ca o acţiune de negare, exploatare, distorsionare
sau distrugere a informaţiilor şi a mijloacelor de comandă, control şi de evoluţie
a inamicului, protejându-le pe cele proprii.12
Având în vedere aceste caracteristici şi implicit urmările lor, atacul
cibernetic a fost definit ca fiind “orice acţiune de compromitere a funcţionalităţii
unei reţele de sisteme informatice, pentru scopuri politice sau legate de
securitatea naţională.”13. Bineînţeles că în funcţie de interesul şi realismul
acestei ameninţări, fiecare actor statal a definit această acţiune în diferite feluri.
În timp ce Uniunea Europeană, nu a folosit nişte termeni stricţi, ci a definit mai
exact cele două tipologii de atac cibernetic (DOS –Denial of Service –
11
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împiedicarea accesului unui utilizator legitim de a utiliza un serviciu şi LSA –
Large Scale Attack – cel care produce efecte cu impact major asupra ţintei şi a
mediului de lucru), România, prin intermediul HG. 494 din 11.05.2012 privind
înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate, defineşte
atacul cibernetic ca “orice acţiune ostilă desfăşurată în spaţiul cibernetic de
natură să afecteze securitatea cibernetică ”, spaţiul cibernetic este un “mediu
virtual, generat de infrastructurile cibernetice, incluzând conţinutul
informaţional procesat, stocat sau transmis, precum şi acţiunile derulate de
utilizatori în acesta”, iar securitatea cibernetică este “starea de normalitate
rezultată în urma aplicării unui ansamblu de măsuri proactive şi reactive prin
care se asigură confidenţialitatea, integritatea, disponibilitatea, autenticitatea şi
nonrepudierea informaţiilor în format electronic, a resurselor şi serviciilor
publice sau private din spaţiul cibernetic”.14
2.1. „Armele” războiului cibernetic
Generic, o armă este definită ca fiind un obiect utilizat în luptă cu scopul
de a provoca răni, a dezarma sau pentru a te apăra. Chiar dacă termenul “armă”
este relativ uşor de înţeles, el acoperă un spectru larg de acţiune. Odată cu
trecerea timpului, armele au evoluat de la simple obiecte contondente făcute din
piatră sau lemn, la obiecte mult mai periculoase, cu capacitate mai mare de
distrugere şi până la aşa numitele “cyber weapons”. În cazul de faţă, când
vorbim de “cyber weapons” facem referire la un cod sau un program menit să
cauzeze pierderi şi probleme fizice în rândul utilizatorilor de internet, a
corporaţiilor sau chiar a sistemelor de securitate ale actorilor internaţionali.
Armele cibernetice cuprind un spectru larg, în general se ajunge de la
instrumente generice cu potenţial scăzut la arme specifice care au un potenţial
mult mai ridicat. Pentru a ilustra această polaritate, vom folosi o comparaţie
utilă. Potenţialul scăzut al armelor cibernetice se aseamănă cu armele de
paintball: ele pot fi confundate cu arme adevărate, sunt uşoare şi disponibile din
punct de vedere comercial, folosite de mult pentru a "juca" însă fără să producă
răni serioase. dar la o inspecţie mai atentă aceste "arme" îşi pierd o parte din
caracterul lor ameninţător. Armele cibernetice cu potenţial ridicat pot fi
comparate cu sisteme sofisticate, cum ar fi rachetele moderne sau sistemele antiradiaţii, care au nevoie de informaţii specifice despre ţintă,şi presupun investiţii
majore pentru cercetare şi dezvoltare, dezvoltarea unor noi tactici, vorbind astfel
despre evoluţia lor. Această distincţie scoate în evidenţă o ipoteză bidirecţională
aflată însă în contradicţie cu scopul acesteia. Maximizarea potenţialului
distructiv al unei arme cibernetice are un efect dublu: acesta va creşte în mod
semnificativ nevoia de resurse, informaţii şi timp pentru a construi şi a dezvolta
o astfel de armă - şi va reduce, în mod semnificativ, numărul de obiective, riscul
de daune colaterale şi utilizarea lor în scop coercitiv.15
14
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2.2. Viruşii Stuxnet, Flame şi calul troian Duqu
Toate armele utilizate în cadrul atacului cibernetic sunt în general
viruşi,cum ar fi Red October, troianul ZeuS, troianului Duqu şi viruşii Stuxnet
sau Flame.În urmatoarele subcapitole, se va urmări prezentarea generală a celor
mai importanţi viruşi cât şi menţionarea daunelor pe care le-au provocat.
Stuxnet
Virusul Stuxnet a fost descoperit în iunie 2010, ulterior afirmându-se că
existenţa acestuia datează din anul 2009. Funcţia principală a acestui virus era să
modifice administrarea anumitor activităţi pentru a determina distrugerea fizică
a instalaţiilor afectate. Iniţial a fost utilizat pentru a controla activitatea nucleară
a Iranului în vederea producerii de pagube materiale, fiind catalogat drept o
armă de război. De asemenea s-a constatat afectarea programului Siemens de
control al automatelor industriale folosite cu preponderenţă
în cadrul
platformelor petroliere, centralelor electrice şi în sectorul apelor.
Cele mai multe calculatoare infectate au fost descoperite în Iran dar, un
număr mic, au fost depistate şi în Indonezia, Pakistan şi India, virusul fiind
considerat o ameninţare reală pentru toate sistemele informatice.
Datorită complexităţii sale, se crede că la producerea lui, autorii au avut
susţinerea unui stat, primul suspect fiind Israelul, care a intenţionat să oprească
producerea uraniului îmbogăţit şi, implicit, intârzierea construcţiei bombei
atomice de către Teheran.
Calul Troian Duqu
Calul Troia Duqu a fost descoprit în anul 2010, primind acest nume
datorită acţiunii sale, acesta este un generator de fişiere cu extensia DQ, fiind un
instrument care permite accesul de la distanţă.
“Spre deosebire de Stuxnet, principalul scop al troianului Duqu era să
acţioneze ca un “backdoor” în sistemul infectat şi să fure informaţii
confidenţiale, unele posibil exploatabile prin Stuxnet.”16 Chiar dacă scopul
acestuia nu era acela de a sabota direct un dispozitiv de control, informaţiile
colectate de la producătorii sistemelor de control industrial, erau utilizate pentru
lansarea de noi atacuri asupra terţilor.
Iniţial au fost descoperite computere infectate în administraţiile şi
întreprinderile din opt ţări: Franţa, Olanda, Elveţia, Ucraina, India, Iran, Sudan
şi Vietnam şi se crede că încă patru ţări au devenit victime: Marea Britanie,
Austria, Ungaria şi Indonezia (surse neconfirmate).
Virsul Flame
Virusul Flame este considerat cel mai periculos virus (ca armă
cibernetică) pentru că odată intrat în sistem el monitorizează activitatea userilor.
Se consideră că este de 100 de ori mai puternic decât un virus obişnuit şi de 20
de ori decât un troian.
16
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“Complexitatea lui Flame, geografia şi ţintele sale arată că a fost
sponsorizat de către un stat” 17. Potrivit Cyber-Ark, există doar patru ţări care au
resursele necesare dezvoltării unui asemenea virus, acestea fiind Rusia, China,
Israel şi USA.
Imediat după descoperirea lui în mai 2012, acesta a fost practic deconectat
de la reţea, dar pe o perioadă de 4 ani, cât a fost activ, acesta a infectat site-urile
mai multor organizaţii şi instituţii publice, fiind localizate infecţii aproape în
întreaga lume (Orientul Mijlociu, America de Nord, Europa şi regiunea AsiaPacific).
Propagarea acestui virus se poate face atât prin reţele de tip LAN, cât şi
prin utilizarea memoriilor externe (Stick, hard, etc.). “Flame este un program de
tip “malware”, are o structură modulară şi este specializat în colectarea de
informaţii. Funcţionalitatea acestuia include abilitatea de a înregistra intrările de
la tastatură, înregistrarea convorbirilor audio (dacă acel computer are ataşat un
microfon, inclusiv de la camera web), urmărirea traficului de reţea şi să realizeze
capturi de ecran ale sistemului victimei”18.
Datorită posibilităţii lui de infestare şi a numărului mare de pagube, acest
virus a arătat încă o dată faptul că sistemele de securitate nu sunt impenetrabile,
iar consecinţele acestuia pot crea o serie de probleme, cum sunt divulgarea
informaţiilor clasificate, încălcarea dreptului de proprietate sau trasformarea
unui simplu utilizator de internet într-o verigă a lanţului de cyber-spionaj.
3. Strategia de securitate cibernetică a României
Datorită evenimentelor care au atentat la adresa securităţii numeroaselor
state ale lumii în ultimii ani,acestea au devenit din ce în ce mai conştiente în
ceea ce priveşte adoptarea unor strategii şi politici în ceea ce priveşte spatial
cibernetic. Astfel, state precum Estonia, SUA, Germania, Franţa sau Marea
Britanie au elaborat strategii naţionale de securitate care pun bazele capacităţii
proprii de contracarare a acestor atacuri, şi care stabilesc cadrul de cooperare a
diferitelor organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale pentru diminuarea
expunerii şi prevenirii în ceea ce priveşte atacurile cibernetice.
Cu cât dependenţa României faţă de fenomenul ”internet” creşte, cu atât
devine mai importantă securitatea spaţiului cibernetic pentru siguranţa naţiunii.
Spaţiul cibernetic se intersectează cu aproape toate ameninţările conturate în
Strategia de Securitate Naţională: ne afectează pe toţi, depăşeşte graniţele
internaţionale, este în mare măsură anonim şi tehnologia pe care se bazează
continuă să se dezvolte într-un ritm alert.19
În scopul de a-şi proteja propriile sisteme de comunicaţii şi transferul de
informaţii, dar şi pentru a diminua riscurile unui atentat în ceea ce priveşte
cyber-spaţiul ţării, sau chiar al Alianţei, România a aprobat în data de 15 mai
17
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2013, Strategia de Securitate Cibernetică a României şi a Planului de acţiune la
nivel naţional privind implementarea Sistemului Naţional de Securitate
Cibernetică. „Acest sistem are ca scop asigurarea cooperării inter-instituţionale
cât şi diminuarea şi rezolvarea problemelor în ceea ce priveşte securitatea
cibernetică a statului român, şi va fi coordonat prin intermediul Consiliului
Operativ de Securitate Cibernetică organism aflat sub coordonarea tehnică a
Serviciului Român de Informaţii”20.
Strategia de Securitate Cibernetică a României urmăreşte asigurarea
cyber-spaţiului national, respectând ”principiile şi caracteristicile Strategiei
naţionale de apărare şi Strategiei naţionale de protecţie a infrastructurilor
critice”21.
Pentru asigurarea securităţii cibernetice a României, strategia stabileşte
următoarele obiective:
→ stabilirea şi aplicarea unor profile şi cerinţe minime de securitate
pentru infrastructurile cibernetice naţionale, relevante din punctul de vedere al
funcţionării corecte a infrastructurilor critice;
→ asigurarea stării de securitate prin cunoaşterea, prevenirea şi
contracararea vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii
cibernetice a României;
→ promovarea şi dezvoltarea cooperării între sectorul public şi cel privat
în plan naţional, precum şi a cooperării internaţionale în domeniul securităţii
cibernetice;
→ dezvoltarea culturii de securitate a populaţiei prin conştientizarea faţă
de vulnerabilităţile, riscurile şi ameninţările provenite din spaţiul cibernetic şi
necesitatea asigurării protecţiei sistemelor informatice proprii;
→ participarea activă la iniţiativele organizaţiilor internaţionale din care
România face parte în domeniul definirii şi stabilirii unui set de măsuri destinate
creşterii încrederii la nivel internaţional privind utilizarea spaţiului cibernetic22
Observând toate aceste provocări la adresa securităţii cibernetice şi nevoia
de a da curs, România are nevoie de o abordare coerentă în ceea ce priveşte
securitatea cibernetică şi una în care Guvernul, organizaţiile din toate sectoarele,
publicul şi partenerii internaţionali, au un rol foarte important de jucat.23
3.1 Studiu de caz
În vederea realizării lucrării ”Noul risc în agenda securităţii internaţionale
- atacurile cibernetice” am realizat un chestionar cu privire la informarea
populaţiei ţării, în ceea ce priveşte cyber terorismul.
Chestionarul şi-a propus să evidenţieze nivelul de informare atat a
studenţilor de la specializarea Studii de securitate, din cadrul Facultăţii de Istorie
şi Filosofie, Universitatea Babeş – Bolyai, cat şi al unui public larg, , cu privire
la fenomenul de cyber terorism. Chestionarul a fost compus din întrebări
20

Cyber Strategy Security of Romania, 2013, p. 15.
Cyber Strategy Security of Romania, 2013, p. 19.
22
http://www.cert-ro.eu/files/doc/StrategiaDeSecuritateCiberneticaARomaniei.pdf
23
Strategia de Securitate a României, p. 38.
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generale, referitoare la criminalitatea informatică,urmărind nivelul de cunoştinţe
al populaţiei în ceea ce priveşte acest domeniu.
Chestionarul este compus din 3 părţi:
- în prima parte a chestionarului respondenţiiau fost rugaţi să furnizeze
date cu caracter personal;
- în a doua parte fiind determinaţi să completeze rubricile referitoare la
nivelul de studii finalizate, cît si modalităţile prin care se informeaza despre
subiectul ales;
- iar a treia parte constă in 7 intrebări referitoare la opinia publicului
asupra impactului pe care cyber terorismul îl are în România.
În urma completării de catre respondenţi, din prima parte reiese, ca aceştia
au varste cuprinse intre 19 şi 58 ani.
Cea de-a doua parte, a urmărit atît nivelul de cunoştinţe generale pe care
respondenţii le-au acumulat pînă in prezent, cît şi modalităţile prin care aceştia
se informeaza despre criminalitatea informatică.
În ceea ce priveşte informarea constantă a respondenţilor, din răspunsurile
primite reiese ca 80% urmăresc constant ştirile referitoare la acest subiect,cele
mai urmărite posture de televiziune fiind cele internationale, (BBC, CNN,
Mediafax).
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Fig. nr. 1

O altă întrebare relevantă pentru tema aleasă, a fost „Credeţi că fenomenul
de cyber war este tratat cu seriozitate în România?”, din răspunsurile date
reieşind că 65% dintre respondenţi consideră că acest fenomen nu este tratat cu
seriozitate în România, iar 30 % consideră contrariul,în timp ce 5% nu sunt la
curent cu acest fenomen.
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Fig. nr. 2

Credeţi că fenomenul de cyber terorism este tratat cu seriozitate în România?

Fig. nr. 3

Cea de-a treia parte a chestionarului a cuprins 7 întrebări referitoare la
opinia publicului asupra impactului pe care cyber terorismul îl are în România.
Astfel, pe o scală de la 1 la 10, majoritatea respondenţilor au optat pentru 5.
Cât de în siguranţă vă simţiţi ca cetăţean român, când vine vorba atât de
securitatea dumneavoastră, cât şi a datelor personale?
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Fig. nr. 4
Care credeţi că este gradul de cenzură al internetului în România?
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Fig. nr. 5

Concluzii
Putem considera că trăim într-o eră a internetului, în care suntem
interconectaţi şi unde din păcate pe zi ce trece apar tot mai multe cazuri în care
oamenii au căzut victime ale criminalităţii informatice, de la furtul de identităţi
la transferurile neautorizate de bani. În timp ce tehnologia informaţiei este pe zi
ce trece mai informatizată, societatea devine dependentă de sfera acesteia, iar
securitatea cibernetică se înscrie treptat în categoria domeniilor de interes
naţional.
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Dacă unii viruşi au ca scop distrugerea unor informaţii, expunerea unor
informaţii clasificate sau distrugerea fizică a unor instalaţii, o alta categorie de
viruşi strâng informaţii despre breşele existente în cadrul securităţii cibernetice,
fapt care ajută la construirea altor viruşi cu un potenţial mai mare de distrugere.
Observând toate aceste provocări la adresa securităţii cibernetice şi nevoia
de a da curs, România are nevoie de o abordare coerentă în ceea ce priveşte
securitatea cibernetică şi una în care guvernul, organizaţiile din toate sectoarele,
publicul şi partenerii internaţionali, cu toţii au un rol foarte important de jucat.
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INFORMAŢIILE MILITARE CA SISTEM DESCHIS
Dr. Mircea MOCANU*

Ciclul informativ clasic include strict activităţi proprii structurilor de intelligence:
direcţionare, culegere, analiză şi diseminare. Diverse activităţi demonstrează, însă, că
sprijinul informativ are mai multe interacţiuni cu mediul exterior, din toate categoriile de
componente ale unui sistem complex. Între acestea, transmiterea cererilor de informaţii,
diseminarea şi feed-back-ul indică interacţiunea structurilor de intelligence cu sistemul
superior, domeniul decizional. Feed-back-ul de care beneficiază subsistemul informativ poate
fi clasificat după amploarea buclei de reacţie în trei categorii identificate aici ca fiind feedback-ul analitic / imediat, feed-back-ul de sistem şi feed-back-ul de fenomen.
Deci, structurile de intelligence funcţionează în sistem deschis, iar ciclul informativ
trebuie să includă beneficiarul. Caracteristicile de sistem deschis permit încadrarea unor
activităţi de intelligence în conceptele specifice teoriei sistemelor şi studiul sprijinului
informativ prin prisma teoriei complexităţii. Ambele abordări de noutate conduc la soluţii de
optimizare a sprijinului de intelligence în condiţiile Războiului bazat pe reţea.
Cuvinte-cheie: ciclul informativ, sprijinul informativ, managementul de risc, buclă de
reacţie, sistem deschis, proces de comunicare.

1. „Porţile” ciclului de intelligence
Sprijinul informativ şi problematica distanţei funcţionale dintre structura
de informaţii militare şi factorii de decizie atrag atenţia asupra poziţionării
întregului sistem informativ faţă de sistemul superior, care este sistemul
decizional, incluzând comandantul, structurile de stat major, conducerea
Ministerului Apărării Naţionale sau alte instituţii ale Sistemului de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională. Astfel, sprijinul informativ este plasat în
interiorul unei alte funcţii din domeniul securităţii sau din domeniul militar, cea
proprie activităţii de management al riscului: „este crucial să recunoaştem că
avertizarea [ca funcţie a domeniului intelligence] este o piesă a sistemului mai
mare al managementului de risc”1. Totodată, destinaţia practică a produselor de
intelligence, anume integrarea în decizie şi acţiune concretă a informaţiilor
„acţionabile” incluse în aceste produse, aduce clarificări în privinţa relaţiei
dintre activităţile domeniului informativ şi realităţile din mediul de securitate,
realităţile sistemului militar sau situaţia operaţională, după caz.
Între sistemul decizional, al managementului de risc şi subsistemul de
intelligence se produc transferuri de natura tuturor componentelor sistemice transferuri de resurse (materiale, energetice în sensul psihologic şi umane),
transferuri de informaţii şi transferuri de domeniul suprastructurii (reglementari,
norme, directive).
*
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Interacţiunea de interes
major, cea de domeniul
informaţiilor, face parte din
„metabolismul
general
al
informaţiilor” reprezentat prin
modelul
ciclului
de
intelligence, prezentat, în forma
sa cea mai generală, în
Figura nr. 1.

Direcționare

Culegere

Diseminare

Analiză

Figura nr. 1: Modelul clasic al ciclului informativ

Interacţiunea dintre structura de intelligence (numită, în continuare, J2) şi
domeniul decizional al sistemului de securitate sau al sistemului militar se
realizează, în principal, prin două puncte ale ciclului informativ, anume
transmiterea cerinţelor informative şi a reacţiei beneficiarilor către J2, respectiv
diseminarea, adică realizarea sprijinului informativ de către J2 în folosul
factorilor de decizie. Acest aspect al ciclului informativ este bine reprezentat în
Figura nr. 2 care scoate în evidenţă, în mod grafic, bucla de activităţi exterioare
structurii de intelligence, în interiorul unui sistem superior.
Ciclul informativ
1. Planificare şi direcţionare
2. Culegere

3. Procesare

Impunerea legii,
Planificare,
Luarea deciziei
şi Acţiune

5. Diseminare

4. Analiză şi
producţie

Figura nr. 2: Ciclul de intelligence în viziunea autorităţilor de siguranţă publică din SUA 2

Modelul din Figura nr. 2 menţine etapele ciclului clasic prezentând
procesarea ca etapă separată. Semnificativ este faptul că există o etapă de
„planificare, decizie şi acţiune” marcată distinct în afara structurii de
intelligence, situată în parcursul ciclului informativ logic, între activitatea de
diseminare şi cea de direcţionare proprie organizaţiei de intelligence.
În literatura de specialitate, cele două momente ale activităţii de
intelligence, care marchează trecerea în interiorul, respectiv în afara structurii de
2

*** The Intelligence Cycle, Iowa Department
http://www.dps.state.ia.us/intell/intellcycle.shtml.
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informaţii, sunt considerate cele mai problematice. Afirmaţia poate fi
argumentată tocmai prin faptul că aceste „porţi” reprezintă punctele de contact
cu sistemul decizional superior, pe când celelalte activităţi reprezentate în ciclul
informativ se desfăşoară în interiorul J2. Este normal ca activităţile interne unei
structuri organizatorice să beneficieze de coerenţa unui sistem rutinat, mai stabil
reglementat, având proceduri interne de autoreglare.
2. Transmiterea cerinţelor de informaţii
În ordine logică, primul punct de contact cu sistemul exterior structurii de
intelligence este transmiterea cerinţelor beneficiarului: „Intelligence nu poate
funcţiona într-un vacuum; trebuie să i se spună ce să caute, ce anume interesează
şi ce are nevoie factorul de decizie”3. Concret, prin managementul cererilor de
informaţii, „brokerii de informaţii”4 „traduc” cererile beneficiarilor în cerinţe de
intelligence, care stau la baza proiectării produsului informativ ce urmează a fi
realizat. Pe baza cerinţelor de intelligence, managerii analizei de intelligence (nu
neapărat o singură persoană) desfăşoară următoarele activităţi: stabilesc cerinţele
de producţie (care colectiv de analişti trebuie angajat, cât timp trebuie alocat, cu
ce prioritate), verifică dacă datele necesare (sau o parte din ele) există deja în
baza documentară a J2 sau în sursele deschise de informare primară (de
exemplu, Internet-ul), deduc necesarul de date şi informaţii care trebuie
achiziţionate şi transmit acest necesar compartimentului de culegere, adăugând
precizări de orientare a culegerii pe baza cunoştinţelor despre cele mai
competente canale / surse pentru situaţia operaţională respectivă.
Înţelegerea cerinţelor beneficiarului este considerată cel mai important
moment al ciclului informativ pentru că se situează la începutul acestuia, la
declanşarea întregului efort al J2. Acolo, ele determină corectitudinea angajării
resurselor pentru a realiza şi furniza exact produsul necesar, deoarece „o
întrebare înţeleasă greşit nu poate duce la răspunsul aşteptat”5. Şi etapele
ulterioare sunt importante, dar sistemul fiind compartimentat, prin distribuirea
de sarcini, erorile ulterioare au un impact mai redus şi mai uşor de corectat,
având loc în interiorul structurii de intelligence, unde limbajul, procedurile de
lucru şi soluţiile de corecţie permit ajustări eficiente.
De aceea, transmiterea cerinţelor decidentului nu trebuie să fie neapărat
un act punctual, ci, dacă este nevoie şi dacă este posibil, o activitate iterativă, un
dialog destinat lămuririi cu exactitate a cerinţelor, contextului, formei şi
destinaţiei produsului dorit. „Factorul de decizie nu trebuie să fie laconic.
Trebuie să explice ce anume îl preocupă şi să detalieze contextul cerinţei sale cât
mai clar posibil. Mai mult, dacă de poate, formularea cererii în scris nu ar trebui
3

Shlomo Gazit, Intelligence Estimates and the Decision-Maker, în Loch Johnson, James Wirtz, Strategic
Intelligence. Windows into A Secret World, Roxbury Publishing Company, Los Angeles CA, 2004, p 130.
4
Keith J. Masback, Sean Tytler, Refocusing Intelligence. The Art of Analysis, în Anthony McIvor (coord),
Rethinking the Principles of War, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 2005, p. 539.
5
Shlomo Gazit, Intelligence Estimates and the Decision-Maker, în Loch Johnson, James Wirtz, op. cit., 2004,
p. 131.
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să fie suficientă; este de dorit un proces de întrebare, răspuns şi corecţie”6.
Eforturile depuse în clarificarea cerinţelor beneficiarului sunt perfect justificate
şi prin faptul că succesul înţelegerii corecte a „intenţiei comandantului” oferă
beneficiul minimizării fricţiunilor interne ale sistemului propriu şi contribuie,
astfel, la sporirea eficienţei sistemice globale a structurii militare, organizaţiei
naţionale de securitate sau alianţei politico-militare.
Alte elemente de interes privind cerinţele factorilor de decizie sunt
proiecţia în timp şi specificitatea privind modul de achiziţie a datelor de interes.
Referitor la proiecţia cererilor în timp, se disting cererile urgente şi
cererile programabile, care pot fi permanente, pe anumite perioade limitate sau
pe termen lung. Aspectele temporale sunt uşor de înţeles şi se concretizează în
planificarea culegerii şi în managementul producţiei de intelligence.
În privinţa tipului de informaţii necesare beneficiarilor, cererile fireşti
sunt cele care presupun integrarea informaţiilor provenite din toate sursele
posibile (all-source), întrucât activitatea obişnuită nu prezintă motivaţii pentru
îngustarea domeniului de obţinere a informaţiilor după disciplina de intelligence
desemnată în acest scop. Singurele situaţii care impun specificitate în această
privinţă sunt următoarele:
- cele în care serviciul de informaţii efectuează studii destinate dezvoltării
disciplinei sau surselor respective (HUMINT, SIGINT etc.);
- situaţiile în care produsele sunt destinate elaborării unor lucrări destinate
publicităţii, situaţie în care se recurge numai la informaţii din surse deschise
(OSINT);
- planificarea unor operaţii de dezinformare, pentru care caracterul
informaţiilor utilizate este important.
Pentru ca examinarea să fie exhaustivă nu trebuie omise cererile proprii,
generate chiar de J2, în cadrul activităţii de monitorizare a mediului operaţional.
Acestea sunt specifice informaţiilor militare şi sunt asociate misiunii de
avertizare, primordială domeniului intelligence. Cererile interne nu sunt
relevante însă pentru aspectul de sistem deschis, urmărit în aceste pagini.
3. Diseminarea produselor informative
Celălalt moment de interacţiune a structurii de intelligence cu exteriorul,
numit în mod tradiţional diseminare, este tratat în lucrarea de faţă ca întreaga
activitate de sprijin informativ, proprie atât structurii de intelligence, cât şi
sistemului decizional (ca parte a activităţii de management al riscului).
„Integrarea avertizării [ca funcţie a domeniului intelligence] în managementul
de risc leagă sprijinul informativ cu domeniile mai largi ale strategiei şi riscului
şi îl include astfel în lumea factorilor de decizie”7 sau, mai larg, în mediul de
securitate internaţional sau mediul militar / al războiului.
6

Ibidem.
Paul Bracken, How to Build A Warning System, citată, în Paul Bracken, Ian Bremmer şi David Gordon, op. cit.,
2008, p. 18.
7
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Apartenenţa simultană a sprijinului informativ la două sisteme separate
are şi utilitate practică, prin faptul că „punctul de plecare în construirea unui
sistem de avertizare [ca funcţie a domeniului intelligence] este descompunerea
problemei în două părţi separate: mediul strategic şi capacităţile organizaţiei”8,
în cazul de faţă structura superioară, de management al riscului.
Cele două „porţi” ale ciclului informativ care marchează intrarea cerinţelor,
respectiv ieşirea produselor informative din structura de intelligence atestă faptul
că structura de intelligence este un sistem deschis. Astfel, modelul conceptual
numit ciclu informativ, care descrie activitatea de intelligence, defineşte fluxul
informaţional (în acest caz particular fluxul informativ) ce traversează atât
structura de intelligence, cât şi compartimente ale beneficiarului, care nu fac parte
din structura de intelligence. Astfel, beneficiarul, care nu face parte din J2, face
parte, totuşi, din ciclul informativ.
„Porţile” de comunicare cu sistemul decizional superior explică şi
mecanismul acţiunii sprijinului informativ pentru transferul de fricţiune
clausewitziană în cadrul sistemului mediului militar / operaţional sau, în sens
larg, în cadrul mediului de securitate. Astfel, sprijinul informativ realizat de J2
ca sistem deschis fundamentează rolul domeniului intelligence de instrument de
control al fricţiunii clausewitziene a confruntării, chiar şi în faza premergătoare
angajării militare, deci în afara unui conflict clausewitzian.
Pe de altă parte, teoria comunicării adaugă un element suplimentar
transferului prin aceste „porţi” între J2 şi sistemul exterior. Anume, ţinând cont
de considerentele de natură psihologică, se poate argumenta că prin punctul de
diseminare se realizează şi transferul energetic (în sensul psihologic) ce
operează în domeniul volitiv şi activează motivaţia de declanşare a unor acţiuni
prin decizia fundamentată pe produsul de intelligence.
4. Niveluri de reacţie în sprijinul informativ
Din punctul de vedere al psihologiei, considerând sprijinul informativ ca
proces de comunicare, „comunicarea nu trebuie să fie definită decât la nivelul unui
schimb”9, iar aspectul bi-direcţional al comunicării aduce în atenţie reacţia
beneficiarului la consumarea produsului informativ sau, mai larg, întregul feedback de care beneficiază structura de intelligence în urma comunicării numite
sprijin informativ. Sub influenţa cercetătorilor Şcolii de la Palo Alto, s-a stabilit un
set de parametri ai comunicării, ca fenomen relaţional, între care faptul că, „pentru
a fi eficace, comunicarea trebuie să funcţioneze ca un sistem circular, trebuie să se
autoregleze. Elementul central al acestei reglări este feed-back-ul”10.
Pentru a concretiza această cerinţă ridicată de caracterul bidirecţional al
comunicării în cadrul sprijinului informativ, teoreticienii din domeniul
intelligence „trebuie să înlocuiască modelul de producţie de intelligence cu unul
8

Idem, p. 25.
Ilie Pârvu, Filosofia comunicării, Bucureşti, 2002, apud Vasile Tran, Irina Stănciugelu, Teoria comunicării,
Editura comunicare.ro, Bucureşti, 2003, p. 59.
10
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care să reflecte mai exact rolul sprijinului informativ în decizia politică, anume o
interacţiune continuă, o comunicarea bidirecţională care să faciliteze luarea de
decizii. Un astfel de demers impune o perspectivă diferită – cea a decidentului –
şi înţelegerea modului în care sprijinul informativ se integrează într-un model
mai precis al procesului decizional”11. Iată, deci, exprimată clar, necesitatea
intervenţiei active a factorilor de decizie în conceperea filosofiei de realizare a
sprijinului informativ, evident prin participarea la doctrina direcţionării întregii
activităţi de intelligence.
Revenind la comunicarea inversă din partea beneficiarului, se poate
observa că reacţia poate avea loc pe trei niveluri, în funcţie de amploarea buclei
de reacţie (feed-back):
- reacţia analitică, imediată, care se referă strict la produsul informativ
recepţionat;
- reacţia de sistem, care transferă elemente / cerinţe din decizia
beneficiarului către compartimentele de direcţionare / planificare ale structurii
de intelligence;
- reacţia generală, de fenomen, prin care structura de intelligence ia act
(prin culegere de date) despre efectele deciziei materializate în acţiune
transferate în noua realitate. Un exemplu de reacţie de fenomen este evaluarea
efectelor acţiunilor de luptă12 (BDA).
În mod evident, în toate formele sale, reacţia (feed-back-ul) serveşte la
reglarea întregului ciclu informativ pentru a răspunde mai bine sau pentru a
răspunde noilor cerinţe determinate de beneficiar sau de noua realitate.
Serviciile de intelligence sunt interesate să intensifice toate categoriile de
reacţie, pentru a creşte frecvenţa de reluare a ciclului informativ şi pentru a
corecta şi reorienta rapid alocarea de resurse şi producţia de intelligence. În
acest fel, exploatarea funcţiei de reacţie contribuie la consolidarea altui concept
esenţial al Războiului bazat pe reţea (RBR), anume auto-sincronizarea reţelelor.
În baza acestui concept, „combinaţia de reguli specifice şi nivel înalt de
informare comună permite entităţilor să opereze în absenţa mecanismelor
ierarhice tradiţionale de comandă-control ... prin comunicarea dinamicii curente
a situaţiei operaţionale şi declanşarea interacţiunii dorite, care să producă efectul
dorit”13.
Reacţia imediată, referitoare la un anume produs informativ, poate fi
accelerată, în cazul diseminării în reţele electronice, prin forme automatizate de
răspuns.

11

Stephen Marrin, Intelligence analysis and decision-making. Methodological challenges, în Peter Gill, Stephen
Marrin, Mark Phythian, Intelligence Theory. Key questions and debates, Studies in intelligence series, London:
Routledge, 2009, p. 148.
12
BDA - Battle Damage Assessment. După alte traduceri „evaluarea efectului la ţintă”, „evaluarea pierderilor
inamicului” sau „evaluarea gradului de lovire”.
13
David S. Alberts, John J. Garstka, Frederick P. Stein, Network Centric Warfare – Developing and Leveraging
Information Superiority, CCRP Publication Series, Department of Defense, Washington DC, 1999, pp. 175-176.
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Reacţia de sistem, mai importantă, generează cerinţele de informaţii şi
întregul proces CCIRM14, care declanşează activităţile din ciclul informativ.
Reacţia de fenomen constituie bucla cea mai largă de feed-back şi
generează substanţa datelor şi informaţiilor extrase de J2 din mediul operaţional
/ mediul de securitate prin disciplinele şi capacităţile de culegere.
Am sistematizat aspectele prezentate într-un model al sprijinului
informativ ca proces de comunicare, prezentat în Figura nr. 3, care include cele
trei bucle de reacţie identificate.
REALITATE

Feed-back de fenomen

ACŢIUNE

Feed-back de sistem
DECIZIE

CULEGERE

ANALIZĂ

Structura de
intelligence

Feed-back analitic
Diseminare
prin canal ideal

Factor de decizie
Alte
informaţii

zgomot z = 0
REALITATE
Produs informativ x

Figura nr. 3: Model pentru sprijinul informativ ca proces de comunicare

Modelul de mai sus conţine şi etapele principale ale ciclului informativ în
interiorul structurii de intelligence, pentru o mai bună înţelegere a modului de
acţiune a celor trei bucle de reacţie.
5. Alte interacţiuni ale sistemelor de intelligence cu exteriorul
5.1. Transferuri de reglementări
Trebuie remarcat faptul că structurile de informaţii mai au şi alte „ferestre”
de interacţiune cu exteriorul, anume în cuprinsul etapelor de direcţionare şi de
culegere ale ciclului informativ.
În cadrul etapei de direcţionare, activităţile de intelligence sunt desfăşurate
sub autoritatea şefului structurii respective, fie acesta şeful cercetării, şeful J2,
şeful / directorul structurii de intelligence, coordonatorul comunităţii naţionale de
informaţii sau autoritatea corespunzătoare din cadrul Alianţei sau coaliţiei de forţe
multinaţionale dislocate în teatrul de operaţii. De asemenea, se manifestă
autoritatea colectivelor de conducere de la aceste niveluri şi chiar a persoanelor cu
diferite responsabilităţi administrative la eşaloane mai mici din interiorul
14

CCIRM (Collection, Coordination and Intelligence Requirements Management) – Managementul culegerii,
coordonării şi cerinţelor de intelligence.
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organizaţiei. Însă, trebuie remarcat faptul că întreaga activitate de intelligence este
condusă sub autoritatea deontică a unor eşaloane superioare, situate în afara
domeniului intelligence, fie în domeniul politic, fie în ierarhia comenzii militare.
Acestea sunt responsabile pentru modul de utilizare a domeniului intelligence şi
emit liniile directoare generale prin documente programatice (politici, directive,
programe, dispoziţii, ordine) sau aprobă documentele executive propuse de
responsabilii structurii de intelligence.
5.2. Raportări funcţionale
Pe de altă parte, structurile informative raportează autorităţilor superioare
asupra activităţii organizaţiei, asupra atingerii obiectivelor manageriale şi asupra
cheltuirii resurselor şi face propuneri de dezvoltare organizaţională.
Ordinele, directivele şi dispoziţiile din partea autorităţilor superioare, cât
şi instrumentele de control asupra domeniului intelligence reprezintă transferuri
de informaţie proprii funcţiei conative15 a comunicării (conform clasificării
Jakobson16). Totodată, acestea constituie elemente de interacţiune între J2 şi
macro-sistemul decizional superior, însă, în plan administrativ, deontic, nu în
domeniul de specialitate, epistemic, al activităţii informative descrise prin ciclul
informativ.
Mai larg, în această categorie, menţionată mai sus ca reprezentând
componenta de suprastructură a sistemelor, intră şi interacţiuni domeniul
pregătirii cadrelor.
5.3. Alimentarea sistemului cu informaţii
Pe de altă parte, prin activităţile din cursul etapei de culegere a ciclului
informativ, structura de intelligence interacţionează direct cu realitatea, cu mediul
operaţional / mediul de securitate, de unde obţine datele şi informaţiile necesare
prin activităţile disciplinelor de culegere de informaţii (HUMINT, SIGINT, etc).
Aceste interacţiuni nu au loc prin intermediul sistemului decizional şi se
manifestă, din punct de vedere sistemic, ca injecţii de informaţii ce determină
produse concepute conform obiectivelor şi procedurilor J2 şi destinate
sistemului decizional.
Complexitatea şi sensibilitatea activităţilor de culegere de informaţii pot fi
explicate, în afară de specificul acţiunilor clandestine, şi prin complicaţiile
datorate transferului de informaţii între sisteme diferite, dintre care mediul
operaţional / mediul de securitate prezintă o entropie deosebit de ridicată.
Totodată, prin disciplinele de culegere, structura de intelligence, care
monitorizează evoluţiile din mediul de securitate, receptează efectele produse ca
urmare acţiunilor bazate pe evaluările produse, reacţie în urma căreia analiştii
reglează indicatorii şi factorii luaţi în considerare în analizarea cursurilor de
15

Funcţia conativă exprimă „capacitatea comunicării de a produce efecte asupra receptorului”, de exemplu
comenzi, rugăminţi, manipulare, sfaturi, comunicări de marketing, prop. andă, recomandări.
16
Roman Osipovici Jakobson, Lingvistica şi poetica, Moscova, 1896, apud Christian Baylon, Xavier Mignot,
Comunicarea, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2000, apud Vasile Tran, Irina Stănciugelu,
Op.cit, pp. 72-74.
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acţiune. Aceasta este calea de realizare a buclei de feed-back de fenomen,
propusă mai sus, care se adaugă reacţiilor primite din partea beneficiarilor.
În consecinţă, punctele de contact cu exteriorul ale structurii de intelligence
sunt marcate în varianta de ciclu informativ prezentată în Figura nr. 4.
Autorităţi superioare
Feed-back

Beneficiari
Sprijin
informativ

Diseminare

Direcțio nare

Structura
Culegere
de
intelligence

Surse de
informaţii

Analiză
Figura nr. 4: Porţile de comunicare între structura de intelligence şi exterior

Concluzii
Între activităţile procesului de intelligence se pot identifica „porţi” de
comunicare a serviciului de informaţii cu exteriorul. Acestea scot în evidenţă
caracterul de sistem deschis al structurii de intelligence şi subliniază momentele
critice ale procesului, cum ar fi înţelegerea cerinţelor beneficiarului şi
diseminarea produselor informative către utilizatori. Relaţiile cu beneficiarii
demonstrează situaţia de subordonare dintre sistemul de intelligence şi sistemul
superior, decizional, unde se desfăşoară activitatea de management al riscului.
Esenţa acestei subordonări este faptul că sistemul de intelligence asigură sprijin
informativ factorilor de decizie.
Caracteristicile de sistem deschis permit încadrarea unor activităţi de
intelligence în conceptele ce descriu transferurile între sisteme deschise şi
studiul general al sprijinului informativ prin prisma teoriei sistemelor.
Pe de altă parte, examinarea sprijinului de intelligence ca proces de
comunicare permite înţelegerea reacţiei beneficiarilor ca transfer informaţional
între două sisteme deschise. În acest fel, considerarea structurilor de intelligence
ca sisteme deschise simultan cu analiza sprijinului informativ ca proces de
comunicare permite identificarea nivelurilor de bucle de reacţie propuse în
această lucrare: reacţia analitică (imediată), reacţia de sistem şi reacţia de
fenomen. Integrarea acestor bucle de reacţie în modelul ciclului informativ a
condus la propunerea unui model al sprijinului de intelligence ca proces de
comunicare. Acest nou model, cu buclele de feed-back propuse, permite
formalizarea activităţii de ajustare a producţiei de intelligence, deci de adaptare
a sistemului, prin optimizarea modului de gestionare a reacţiei din partea
beneficiarilor.
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Completând inventarul de schimburi ale sistemului de intelligence cu
exteriorul prin adăugarea transferurilor de reglementari, raportările
administrative şi alimentarea fluxului de intelligence cu noi informaţii, am putut
propune un model care descrie funcţionarea structurilor de intelligence ca
sisteme deschise prin reprezentarea transferurilor cu exteriorul.
În concluzie, aspectele conceptuale identificate în privinţa modelului
ciclului informativ prin modelele ce reprezintă structura de intelligence ca
sistem deschis permit dezvoltări ulterioare prin instrumente specifice teoriei
sistemelor şi prin aplicarea conceptelor din teoria comunicării. Deschiderile
propuse în această lucrare în urma abordării procesului de intelligence în
abordare multidisciplinară pot contribui la perfecţionarea activităţii serviciilor de
informaţii militare în condiţiile conflictelor contemporane şi ale Războiului
bazat pe reţea.
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VALOAREA COMPONENTEI CIBERNETICE ÎN CONFLICTELE
MODERNE. O PERSPECTIVĂ ASUPRA CONFLICTULUI SIRIAN
ŞI A RECENTEI REVOLTE EGIPTENE
Ecaterina CEPOI*

Lucrarea examinează importanţa spaţiului virtual ca instrument în cadrul conflictelor
moderne; un spaţiu ce este utilizat ca o armă veritabilă în direcţia manipulării opiniei
publice de către părţile implicate în conflictele din zilele noastre, în special în virtutea
anumitor caracteristici specifice precum viteza de difuzarea a informaţiilor sau dificultăţile
în controlarea fluxului informaţional şi a efectelor sale imediate, atâta vreme cât principala
ţintă – oamenii simpli au tendinţa de a nu verifica sursa informaţiei şi conformitatea acesteia
cu realitatea. În acest sens, se va efectua o analiză a felului în care spaţiul virtual a fost
utilizat în conflictul sirian până la sfârşitul lunii august, 2013, în comparaţie cu folosirea sa
în revoltele egiptene în perioada post-Morsi. În concluzii se va arată că, în vreme ce
controlul fie şi temporar, al spaţiului virtual este important, în măsura în care acesta poate
produce tulburări sociale şi economice vizibile, diferenţa dintre cele două cazuri analizate
este dată de anumiţi factori particulari ce caracterizează părţile aflate în conflict, precum
influenţa ideologiei, dar şi motivaţia interioară a forţelor militare, mai ales când aceasta se
află în relaţie cu principii profund religioase.
Cuvinte-cheie: spaţiu virtual, război cibernetic, Frăţia Musulmană, campania
Tamarod, simbolul Rabia, ideologie.

1. O scurtă perspectivă privind spaţiul virtual şi războiul cibernetic
Bătălia de la Marea Coralilor, între forţele navale ale Japoniei imperiale şi
forţele aliate ale Statelor Unite şi Australiei, la începutul lui mai 1942, este
considerată ca fiind prima bătălie în care părţile implicate nu au tras asupra
inamicului şi nici măcar nu l-au văzut . A fost o bătălie între portavioane în care
s-a utilizat ca modalitate de luptă interacţiunea de la mare distanţă, bazată pe
utilizarea radioului, radarului şi a spaţiului aerian. În fapt, a fost începutul unui
nou tip de război, unde tehnologia a fost încoronată şi de când spaţiul
imperceptibil devine esenţial în orice tip de conflict, la nivel mondial, deoarece
acel moment a fost, de asemenea, începutul unor schimbări revoluţionare în
strategiile militare datorită reducerii numărului de trupe utilizate în conflicte,
care a scăzut din ce în ce mai mult, acestea fiind înlocuite treptat de tehnologie1.
Ca atare, evoluţia conflictelor pe glob în perioada postbelică s-a schimbat
şi, implicit, felul în care principalii actori militari au dedicat/dedică fonduri
pentru o nouă dimensiune a războiului: cea a războiului cibernetic care, după
*
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1991 (mai precis începând cu 1993), devine – la nivel oficial, principalul mod de
a duce războaiele moderne, semnal ce a fost dat de Statele Unite2 ce au lansat
Air Force Information Warfare Center (JTF-CND) în intervalul unei singure
decade pentru a face faţă atât ofensivei cât şi apărării cibernetice. Dar, începând
cu 2004, cele două divizii (atac şi de apărare) au fost împărţite şi N.S.A.
(National Security Agency) a primit responsabilitatea pe partea ofensivă, în
vreme ce D.I.S.A. (Defense Information Systems Agency) a fost însărcinată cu
protecţia spaţiului cibernetic3.
Totuşi, datorită importanţei crescânde a domeniului, această împărţire a
durat doar câţiva ani. Ele au fost redirecţionate spre nou creatul
USCYBERCOM (U.S. Cyber Command) care „planifică, coordonează,
integrează, sincronizează, conduce şi desfăşoară operaţiuni pe reţelele virtuale şi
apără toate reţelele armatei (...) desfăşoară operaţiuni în spaţiul virtual pentru
sprijinirea întregului spectru de operaţiuni în scopul de a asigura libertatea de
acţiune a Statelor Unite sau a aliaţilor în spaţiul virtual şi pentru a împiedica
acest lucru pentru rivalii noştri”, potrivit paginii sale internet4.
Progresul comunicaţiilor militare, al armelor precum WMD (weapon of
mass destruction - arme de distrugere în masă), CBRN (chemical, biological,
radiological, and nuclear weapons – arme chimice, biologice, radiologice şi
nucleare), dar şi a dronelor şi dependenţa lor faţă de tehnologie (care e văzută ca
un „călcâi al lui Achile”5) sunt dovada vie a importanţei crescânde a spaţiului
virtual în conflictele moderne şi, implicit, a războiului cibernetic.
Termenul „cyberspace” („spaţiu cibernetic”) a fost pe deplin asociat cu
spaţiul cibernetic datorită scriitorului de science-fiction William Gibson, în
romanul Neuromancer, apărut în 19846, prin care autorul a căutat să descrie
viziunea unei reţele globale de calculatoare, conectând pe toţi oamenii, sursele
de informaţie şi maşinile din întreaga lume, unde fiecare se poate mişca precum
în lumea reală dar mai repede; cuvântul este derivat din verbul grecesc
„kubernao” care înseamnă „a conduce”, „a dirija”, care este şi rădăcina
cuvântului „a guverna”. Acesta semnifică „atât ideea unei navigaţii prin spaţiul
datelor electronice cât şi controlul care se realizează prin manipularea acestor
date”7 sau „o reprezentare grafică a datelor captate din bazele de date ale fiecărui
computer în sistemul uman. O complexitate inimaginabilă. Linii de lumină
aliniate în non-spaţiul minţii, roiuri şi constelaţii de date”8. Pe de altă parte, aşa
cum a subliniat profesorul Francis Heylighen de la Universitatea Vrije din
Bruxelles, nu ar trebui să fie uitat faptul că termenul de spaţiu desemnează aici
2

Healey Jason, “The Future of U.S. Cyber Command”, The National Interest, July 3, 2013, accesat în 31 August,
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mai multe aspecte: el are o extensie practic infinită, câtă vreme exprimă ideea
unei libertăţi nelimitate (dată de sentimentul de anonimat) şi, foarte important,
este un spaţiu ce are „un fel de geometrie, implicând concepte precum distanţa,
direcţia şi dimensiunea”9 care au o semnificaţie diferită în lumea virtuală.
Astfel, cum tehnologia computerizată devine tot mai mult încorporată în
structurile militare, spaţiul virtual începe să fie văzut şi simţit atât ca o ţintă, cât
şi ca o armă. Prin urmare, tehnologia computerizată devine o componentă critică
pentru multe dintre ţările din lume, care încep să dezvolte şi să implementeze
strategii cibernetice, create cu scopul de a lovi structura de comandă şi de
control a duşmanului, pentru avertizare timpurie şi alte funcţii militare cheie.
Mai mult, statele devin tot mai mult conştiente de faptul că spaţiul virtual poate
fi utilizat ca un multiplicator sau egalizator major al forţelor, în special de către
statele mici, ce nu pot niciodată câştiga într-un război convenţional10.
Pe de altă parte, războiul cibernetic poate fi înţeles prin una dintre
multiplele sale definiţii: „acesta este utilizarea hacking-ului pentru a realiza
atacuri împotriva resurselor strategice sau tactice ale ţintei în scop de spionaj sau
sabotaj”11. O altă definiţie subliniază că războiul cibernetic este „conflictul bazat
pe internet implicând atacuri motivate politic asupra informaţiilor sau sistemelor
de informaţii. Atacurile în cazul războiului cibernetic pot dezactiva site-uri şi
reţele oficiale, pot întrerupe sau dezafecta servicii esenţiale, pot fura sau altera
date clasificate şi paraliza sisteme financiare – printre multe alte posibilităţi”12.
Războiul cibernetic este orientat către distrugerea infrastructurile critice
ale inamicului, începând cu fabricile de armament, reţelele naţionale de energie
electrică, comunicaţii, aeroporturi şi orice alte aspecte ce ţin de acest domeniu
sensibil. Dar, de asemenea, războiul cibernetic poate ţinti bunul cel mai de preţ
al unei ţări: populaţia sa, în sensul manipulării sentimentelor, trăirilor. Scopul
său este acela de a destabiliza, deruta sau demoraliza populaţia pentru a lupta
sau pentru a susţine guvernul.
Ceea ce face ca spaţiul virtual să fie extrem de periculos pentru conflictele
moderne este imposibilitatea de a conştientiza cine a lansat/lansează atacurile
cibernetice şi, în consecinţă, cei care iniţiază atacurile nu pot fi făcuţi
responsabili atâta vreme cât este imposibilă identificarea persoanei care este
dincolo de tastatură, cu atât mai puţin dacă ea este sau nu un stat, un hacker
plătit de un guvern sau pur şi simplu, un agent guvernamental. Margaret Rouse a
subliniat atunci când a încercat să definească războiul cibernetic, citând pe
Jeffrey Carr, autorul lucării „În interiorul războiului cibernetic”: „Orice ţară
poate duce un război cibernetic cu o altă ţară, indiferent de resurse, deoarece
cele mai multe forţe militare sunt informatizate şi conectate la internet, care nu
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este sigur. Din acelaşi motiv, grupurile non-guvermanentale şi indivizii pot, la
rândul lor, să lanseze atacuri cibernetice”13.
Printre cele mai cunoscute atacuri cibernetice informaţionale, până în
prezent, pot fi amintite: Moonlight Maze, 1998-2000 (care este şi astăzi un
incident clasificat de către serviciile de informaţii americane), virusul Code Red,
care apărut mai întâi în 2001, Mountain View, Nimda, sau Slammer, toate aceste
ameninţări fiind descoperite de către serviciile de informaţii ale Statelor Unite în
urmă cu peste un deceniu14, în vreme ce în 2007 un agent extern necunoscut a
spart serverele unor importante agenţii militare ale Statelor Unite şi a copiat
terabiţi de informaţii. De asemenea, merită menţionate următoarele: momentul
din 1998 când Statele Unite au pătruns în sistemul de apărare aeriană al Serbiei
pentru a facilita bombardarea ţintelor sârbeşti; atacul cibernetic din 2007 din
Estonia, când peste un milion de computere au provocat prăbuşirea site-urilor
guvernamentale, financiare şi media; GhostNet care, în 2009, a accesat
informaţii confidenţiale în peste 100 de ţări15; viruşii Conficker sau Stuxnet care
au decimat facilităţile nucleare iraniene, creaţi de către NSA cu sprijinul
Israelului – potrivit lui Edward Snowden16, precum şi mai recenţii Flame, Duqu
sau Mahdi, toţi aceştia fiind doar câteva dintre cele mai cunoscute exemple de
atacuri, până în prezent.
În afară de atacurile cibernetice precum cele menţionate anterior, spaţiul
virtual poate fi de asemenea folosit de către state sau actori non-statali cu
interese variate, prin utilizarea unor diferite instrumente/metode pentru a-şi
realiza scopurile. Metode al căror scop este uneori partea cea mai dăunătoare a
oricărui atac cibernetic. Printre acestea, manipularea informaţională pare a fi un
instrument util în conflictul din Siria aflat în desfăşurare, precum şi în Egiptul
post-Morsi, care a transformat, cel puţin în cazul Siriei, conflictul într-un
periculos război cibernetic mai mult decât într-unul civil aşa cum a fost şi este în
continuare etichetat în mass-media (o definiţie eronată, în cele din urmă, dacă e
să observăm definiţia războiului civil17). Aceasta se poate observa prin faptul că,
pe lângă acţiuni specifice războiului cibernetic, care vor fi enumerate în
capitolele următoare, că manipularea opiniei publice se realizează în special prin
postarea de diverse imagini, scurte înregistrări video sau opinii via You Tube,
Facebook, Twitter, postări care au împărţit comunitatea internaţională pentru sau
împotriva intervenţiei O.N.U. în Siria18.
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Ibidem.
“The warnings? Cyber war!”, Frontline, April 2004, accesat în 31 August, http://www.pbs.org/wgbh/p.
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Margaret Rouse, op. cit.
16
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2.1. Operaţiuni psihologice prin mijloace cibernetice utilizate în
războiul din Siria
„Atacurile cibernetice sunt noua realitate a războiului modern”... „Ne
putem aştepta la mai mult... din toate direcţiile. În război, cea mai mare victimă
este adevărul. Fiecare parte va încerca să manipuleze informaţiile pentru a lăsa
impresia că ea este cea care câştigă în vreme ce cealaltă, pierde”19.
Într-o eră a tehnologiei avansate, purtarea unui război cibernetic este mai
uşoară decât cheltuirea a miliarde de dolari pentru a angaja o companie de PR
pentru instruirea ofiţerilor superiori în a evita greşelile trecute sau frecvente. În
alte cuvinte, construirea unor spectacole media înainte sau în timpul războiului
este mult mai costisitoare - aşa cum s-a dovedit începând cu războiul din Golf
din 1991 sau cu cel din spaţiul ex-Iugoslav, decât desfăşurarea unui război în
spaţiul virtual. Această lecţie a fost învăţată nu doar de Statele Unite ci, de
asemenea, de orice stat sau actori nestatali care au fost/sunt implicaţi în
conflictele recente/în desfăşurare, în lume. Ca rezultat, lumea a cunoscut
diferite atacuri cibernetice precum cele menţionate mai sus, şi, de asemenea, o
manipulare a sentimentelor comunităţii internaţionale prin utilizarea de video
sau imagini, în special cu morţi, răniţi, copii plângând sau crime oribile, în
direct, postate pe reţelele de socializare cu scopul de a atinge obiective specifice
de către o parte sau alta a războiului actual din Siria. În afara caracteristicilor
războiului cibernetic menţionate mai înainte, există o altă specificitate, ce
impune să se acorde o atenţie la elementele şi interesele ascunse care, dacă sunt
cunoscute, fac ca evoluţia conflictului/războiului să fie diferită. Războiul din
Siria este un astfel de exemplu. O scurtă perspectivă asupra istoriei recente a
acestei ţări poate revela câteva informaţii interesante care pot determina
comunitatea internaţională să vadă actualul război sub o altă perspectivă.
După atacul chimic din suburbiile Damascului, ce a ucis sute de civili, s-a
confirmat ceea ce era, de altfel, cunoscut: manipularea informaţiilor de către
toate părţile implicate în conflict nu doar că există dar, de asemenea, a
acţionat/acţionează ca o sabie cu dublu tăiş. În fapt, problema armelor chimice
utilizate sau nu, în 21 august în Siria, a adus în prim-planul opiniei publice şi în
cel al agendei internaţionale un foarte bine subiect cunoscut dar neatins,
aproape tabu. S-a revelat că partea cea mai dură a războiului din Siria este dusă
în spaţiul virtual, că are mult de a face cu inducerea intenţionată în eroare, nu
doar a celor care se consideră reciproc drept inamici ci, de asemenea, a actorilor
internaţionali, statali sau nonstatali, a instituţiilor sau a comunităţii
internaţionale. De exemplu, pe de o parte, Statele Unite au afirmat că au
interceptat o conversaţie telefonică ce dovedeşte că făptaşii sunt oficiali
superiori din guvernul sirian şi, pe de altă parte, pe reţelele sociale au circulat
filme video ce ar fi arătat un grup rebel discutând despre utilizarea armelor
chimice. Aşa cum G. Ivanov a accentuat, „ce rămâne vizibil, totuşi, este faptul
19
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că informaţiile parţiale şi manipulate provin dinspre toate părţile, fără ca o
dovadă solidă să fie oferită de niciuna dintre ele”20.
Dar, până în 21 august 2013, când suspiciunile au fost confirmate, spaţiul
virtual a fost utilizat fără nici o reţinere de către toate părţile, în cazul în care
privim retroactiv la ultimii doi ani ai istoriei reţelelor de socializare. Revolta din
Siria a început în primăvara lui 2011 ca o mişcare integrată în curentul a ceea ce
s-a numit „Primăvara Arabă”. Sirienii, inspirându-se din modelele tunisian,
egiptean şi libian, au început să se opună tendinţelor dictatoriale ale guvernului
condus de Bashar Al-Assad şi, încercând să provoace propria lor revoluţie, au
început să utilizeze cele mai recente instrumente ale erei tehnologice. Astfel,
„Ziua Mâniei” împotriva regimului Assad a fost anunţată via Facebook, Twitter
şi a altor reţele sociale. În scurtă vreme, grupuri de hackeri precum Anonymous
şi Telecomix se vor alătura; ele vor sparge computerele guvernului sirian şi vor
dezvălui numele companiilor ce întreţineau relaţii cu guvernul sirian. De
asemenea, Anonymous a spart adresa de e-mail a Ministerului Sirian al
Afacerilor Prezidenţiale şi a făcut publice sute de e-mailuri21.
Pe de altă parte, serviciile de informaţii siriene au reacţionat prin atacarea
Facebook, You Tube şi a altor reţele de socializare, a conturilor rezidenţilor
sirieni, potrivit raporturilor făcute de Electronic Frontier Foundation. Aceasta
afirmă că a găsit viruşi informatici ascunşi în imaginile ce au circulat în rândul
diasporei siriene şi, deşi ei nu pot confirma identitatea autorilor, suspectează că
ministerul sirian al telecomunicaţiilor a fost/este în spatele acestor atacuri22.
Începând cu luna august, 2012, când monitorii ONU au raportat că forţele
lui Assad au comis „crime împotriva umanităţii”23, în mijlocul molozului,
focului şi fumului specifice unui război din ce în ce mai violent (nu poate fi
numit un război civil, pentru că sunt implicate, de asemenea, grupuri străine, a se
vedea definiţie24) au început să fie utilizate intensiv undele radio şi cablurile de
fibră optică, precum şi platformele reţelelor de socializare. Astfel, forţele
guvernamentale siriene şi-au adaptat tacticile de contrainsurgenţă la spaţiul
virtual. Pe măsură ce conflictul se desfăşura, acestea au făcut un pas înainte în
domeniul supravegherii prin utilizarea de echipamente high-tech, asigurate în
mare parte de companiile occidentale, însoţite de serviciile necesare25.
Conform unei serii de rapoarte de cercetare desfăşurate de Bloomberg
News, a fost dezvăluit faptul că Area Spa, o companie italiană, a fost pe punctul
20
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de a instala/a instalat un sistem de supraveghere care ar putea permite/a permis
serviciilor de informaţii siriene să intercepteze, scaneze şi catalogheze e-mailurile trimise de pe întreg cuprinsul ţării26. În plus, Citizen Lab27 au dezvăluit că
rooterele pentru internet răspândite pe scară largă în Siria au aparţinut Blue Coat
Systems, o companie americană, cu sediul central în Sunnyvale, California.
Două aspecte trebuie luate în considerare atunci când se încearcă conturarea unei
imagini clare asupra războiului sirian. Unul dintre ele este faptul că, la acel
moment, Siria a fost şi se află încă sub embargo american privind vânzarea de
produse şi servicii, fiind etichetată drept un „stat ce sponsorizează terorismul”,
ceea ce înseamnă că orice fel de relaţie de afaceri între o societate comercială
americană şi Siria a fost ilegală; iar al doilea aspect, de fapt o întrebare, una
foarte importantă: cum poate o astfel de relaţie, chiar şi una comercială, să poată
trece mai departe, neobservată de către autorităţile federale din Statele Unite,
câtă vreme orice fel de produs, pentru a fi exportat în afara Statelor Unite, are
nevoie de mai multe ştampile de aprobare, inclusiv cea a biroului
Departamentului de Stat? Această întrebare este una ce merită să fie ridicată, cu
condiţia să nu existe alte interese necunoscute. Este necesar să se sublinieze
faptul că dispozitivele Blue Coat ar putea fi folosite pentru a monitoriza şi a
filtra comunicaţiile în cel mai fin detaliu. Mai mult decât atât, se pare că
majoritatea serverelor de stat siriene, inclusiv cele ale Hezbollah, au fost
găzduite în Canada, SUA şi Germania, iar cele mai recente servere doar în
Canada şi SUA28. Informaţiile de mai sus au fost publicate de Telecomix29,
precum şi de Citizen Lab în noiembrie 2011, şi ele au arătat că guvernul sirian sa convertit de la condiţia de stat al cenzurii la cea a unui stat stat al supravegherii
de înaltă tehnologie, ajutat de puterile occidentale din motive economice,
politice sau din considerente necunoscute. În timp ce astăzi, în vreme ce situaţia
de pe teren devine tot mai sângeroasă (numărând mai mult de 110.000 de
victime), toate părţile implicate în conflictul sirian intensifică confruntarea în
spaţiul virtual prin utilizarea de mijloace de dezinformare, pentru a răsturna sau
denatura realitatea de pe teren a războiului.
2.2. Spaţiul virtual şi mass-media socială în timpul ultimei revolte
egiptene
„Condiţiile de muncă din sectorul privat sunt catastrofale”, spune Habib.
„Însă nu pot găsi un loc de muncă în sectorul public. Am doi copii. Am doar
patru guinee (aproximativ 50 de cenţi) în buzunar. Nu există nici locuri de
muncă, nici securitate, nici stat”30.
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Republica Arabă Egipt şi Republica Arabă Siria au în comun mai mult
decât cele două cuvinte din denumirile lor oficiale. Ele împărtăşesc aceeaşi
religie (majoritatea sunt musulmani sunniţi), limbă (arabă) şi multe alte elemente
culturale. De asemenea, pentru o perioadă mai mare de doi ani, s-au confruntat
cu tulburări, revolte, revoluţii şi interferenţe străine în politica lor internă, fără
semne clare de încetare, până în prezent. Însă, în comparaţie cu sirienii, egiptenii
au benificiat în timpul revoluţiei în februarie 2011, de sprijinul armatei şi, în
consecinţă, numărul de victime a fost limitat. Doi ani mai târziu, după alegerea
democratică a preşedintelui lor, care a fost marcată de proteste şi revolte
continue din cauza caracterului islamist al politicilor noului guvern, inclusiv a
noii Constituţii, armata egipteană l-a arestat pe preşedintele Muhammad Morsi
care era, de asemenea, cel mai înalt reprezentant al Frăţiei Musulmane la nivel
oficial31. Încă odată, Egiptul este în aproximativ aceeaşi situaţie în care se afla în
februarie 2011, chiar mai rău, dacă luăm în calcul numărul de victime, din iulie
2013 până în prezent. Egiptul are un preşedinte în închisoare, un fost preşedinte
foarte bolnav, recent eliberat, o organizaţie a Frăţiei Musulmane decapitată la
propriu şi la figurat, un guvern provizoriu numit de junta militară, o Constituţie
suspendată şi este o tară divizată politic între suporterii pro-Morsi/islamismului,
pe de o parte, şi cei ai generalului Abdul-Fattah As-Sisi, pe de altă parte. Dar de
ce o ţară ca Egiptul, care până acum trei ani era principala atracţie turistică din
Africa de Nord, cu o armată puternică şi respectată, bine poziţionat în Liga
Arabă, cu o locaţie strategică şi cu cea mai mare influenţă din regiune istoric
vorbind, a ajuns într-un astfel de impas?
În primul rând, Egiptul are aproximativ 86 de milioane de cetăţeni32,
printre care, potrivit The World Factbook, 24,1 % erau şomeri în 2010, dintre
care mai mult de 50 % femei, în timp ce un procent semnificativ dintre cei care
au un loc de muncă au fost/sunt prost plătiţi şi suprasolicitaţi. Al doilea motiv al
acestei crize stă în faptul că, după ce tulburările din ianuarie 2011 au erupt,
guvernul egiptean a încercat să crească cheltuielile sociale pentru a aplana
nemulţumirile publice dar incertitudinea politică a afectat creşterea economică,
reducând astfel veniturile guvernului. Mai mult decât atât, după revoluţia din
ianuarie 2011, turismul, construcţiile şi industria au fost critic afectate. În ciuda
eforturilor guvernului, anul 2013 a adus o criza severă de plăţi33 care, alături de
tendinţele islamiste, deja implementate în Constituţia din 2012, i-a determinat pe
egipteni să coboare în stradă şi să-şi ceară drepturile pe care le câştigaseră în
Piaţa Tahrir, la începutul anului 2011. Încă o dată, cei mai buni prieteni ai
egiptenilor s-au dovedit a fi reţelele de socializare, atunci când pagina de
Facebook creată în memoria lui Khaled Said, un tânăr care a fost ucis de
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poliţie34, a devenit catalizatorul timpuriu al Revoluţiei din 25 ianuarie. La acea
vreme pagina a devenit un punct central în jurul căruia 470.000 fani şi-au expus
părerile, în timp ce un video de pe YouTube despre uciderea lui Khaled a fost
vizualizat de peste 500.000 de ori35.
2.3. De la campania Tamarod la semnul Rabia
Frăţia Musulmană are o istorie lungă şi interesantă în viaţa socială,
politică şi economică nu numai în Egipt, unde a fost înfiinţată de către Hasan alBanna, în 1928, dar, de asemenea, în zona Orientului Mijlociu. În principal,
aceasta a acţionat/acţionează ca o organizaţie islamică caritabilă şi în ciuda
orientării lor politice, membrii organizaţiei au susţinut pentru o perioadă lungă
de timp că nu ar fi interesaţi de scena politică. Însă, de exemplu în Iordania, ei
deţin un partid politic foarte important şi de temut, iar în alte ţări influenţează
puternic deciziile politice, în timp ce anul trecut, în Egipt, au câştigat scaunul
prezidenţial.
După ce Mubarak a fost înlăturat de la putere, organizaţia Frăţiei
Musulmane a început să fie văzută ca o alternativă la vechiul regim în speranţa
că aceasta poate îndeplini aşteptările majorităţii. Doi ani mai târziu, după ce
Muhammad Morsi a fost ales preşedinte, acesta a fost înlăturat de la putere de
către forţele militare conduse de generalul Abdul-Fattah As-Sisi. Acest lucru s-a
întâmplat ca urmare a unei revolte populare ce a început cu evenimentul
Tamarod („rebeliune” - în arabă), care a fost o campanie de semnături chemând
la alegeri prezidenţiale anticipate, de vreme ce preşedintele egiptean ales
democratic a pierdut încrederea poporului, potrivit opiniilor membrilor mişcării.
Mişcarea a fost lansată la începutul lunii mai anul acesta, de către un grup de
tineri, incluzând unii membri ai Kefaya, care este una dintre cele mai vechi
mişcări egiptene de opoziţie. La scurt timp, mişcarea s-a răspândit în ţară mai
ales prin intermediul reţelelor sociale36. Petiţia, care este disponibilă pe internet,
a fost fotocopiată şi tipărită de voluntari care au colectat/colectează semnături în
diferite locuri, cum ar fi pieţe, staţii de metrou sau intersecţii de străzi.
Încrezătoare în cauza lor, mai multe partide de opoziţie şi-au deschis sediul de
campanie şi şi-au mobilizat membrii. Astfel, campania Tamarod a fost
organizată în oraşe, cum ar fi Kafr Zayat şi Ismailia, nu departe de Cairo, în timp
ce pagina Facebook a Tamarod a înregistrat aproximativ 400.000 de susţinători
(din Aswan până în Sinai), iar organizatorii au declarat că au colectat 15
milioane de semnături, ceea ce înseamnă cu 2 milioane de alegători în plus faţă
de cei 13 de milioane de alegători care l-au ajutat pe Morsi să câştige
preşedinţia37.
La sfârşitul lunii iunie, cu ocazia primei aniversări a învestiturii lui Morsi,
Tamarod a reuşit să mobilizeze milioanele de semnatari într-o imensă adunare
34
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populară împotriva preşedintelui. Ca rezultat, tehnologia asociată platformelor
media de socializare şi comunicare a dovedit încă o dată că poate juca un rol
important în orice fel de conflict în cadrul Egiptului, din moment ce la doar 2
luni după ce campania Tamarod a început, Muhammad Moursi, preşedintele ales
al Egiptului, a fost înlăturat de către forţele militare egiptene, după ce ele i-au
acordat un ultimatum de 48 de ore pentru soluţionarea conflictului38. Este
important de reţinut faptul că petiţia a fost semnată de către foarte mulţi dintre
cei din rândul mediilor defavorizate şi sărace, în principal din motive
economice, potrivit lui Sherif Al-Hagaty, coordonatorul Tamarod din partea
Partidului Social Democrat, care continuă prin a afirma: „regimul actual a
repetat aceleaşi greşeli ca şi precedentul în privinţa drepturilor civile, a
corupţiei şi a libertăţilor garantate prin Constituţie”39. După cum se aşteptau
membrii Tamarod, suporterii Frăţiei Musulmane nu au acceptat scopul acestei
campanii şi, în consecinţă, confruntări între protestarii pro- şi contra-Morsi au
avut şi continuă să aibă loc, în mod inevitabil. Administraţia Morsi a considerat
mişcarea Tamarod ca fiind nelegitimă iar după căderea sa zeci de mii de
susţinători ai fostului preşedintelui au ieşit şi încă ies în stradă pentru a protesta
împotriva înlăturării celui pe care-l consideră încă şeful legitim al statului. Toate
acestea au condus către un haos inevitabil şi, corelativ, la o represiune pe străzile
din Egipt dusă de către noile autorităţi provizorii instalate de către armată40.
Merită menţionat faptul că mass-media egipteană a fost criticată pe motiv
că ar fi părtinitoare în relatarea evenimentelor petrecute în stradă începând cu
momentul 30 iunie. De asemenea, mass-media internaţională a fost acuzată ca
fiind pro-Morsi, precum al-Jazeera care a jucat un rol important în aceste
proteste precum şi în mai multe din tulburările din Orientul Mijlociu şi Africa de
Nord, şi care a fost acuzată că susţine Frăţia Musulmană. Reporterii CNN au
fost obligaţi să părăsească piaţa Tahrir în vreme ce, recent, cea mai mare parte
din mass-media favorabilă lui Morsi a fost redusă la tăcere. Cu toate acestea,
susţinătorii Frăţiei Musulmane au continuat şi continuă protestele nu doar în
stradă ci şi în spaţiul virtual folosind reţele de socializare pentru a răspândi
semnul împotriva loviturii de stat, care s-a difuzat rapid pe glob, având propriul
website în mai multe limbi, unde se explică aspectul şi semnificaţia sa41. Acest
semn, ce a căpătat o notorietate internaţională, s-a născut în piaţa Rabia alAdawija din Cairo, ce a devenit un simbol al rezistenţei împotriva loviturii
militare care l-a înlăturat pe Morsi. Logo-ul semnului, ilustrând patru degete
negre pe un fundal galben, a fost transformat într-o imagine-avatar pentru
milioane de musulmani din toată lumea: Turcia, Arabia Saudită, Pakistan,
Malaiezia, Maroc, chiar şi România - pe profilele de pe reţele de socializare.
Fiica unuia dintre liderii principali ai Frăţiei Musulmane, care a fost împuşcată
în timpul protestului împotriva loviturii de stat, a devenit un simbol al
sacrificiului pentru cei care cred în acest semn. Este de constatat faptul că pe
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pagina de web menţionaţă anterior nu există nicio informaţie legată de
administrarea sa, cu excepţia unei scurte note explicative: “Administratorii
acestui website nu deţin sau nu gestionează acest semn, ci sunt simpli servitori
ai Islamului”42.
Concluzii
A concluziona cu privire la un subiect sensibil, complex şi dinamic nu este
uşor, de vreme ce are în vedere un domeniu într-o continuă schimbare şi care se
referă la două conflicte în curs de defăşurare, cu un sfârşit imprevizibil.
Evenimentele analizate în această lucrare, precum şi istoria recentă a
Orientului Mijlociu Extins, ne arată că reţelele de socializare, reprezentate de
Facebook, YouTube sau Twitter, însemnând utilizarea spaţiului virtual, au jucat
un rol important în accelerarea sau instigarea, ba chiar organizarea, revoltelor, în
această parte a lumii, aşa cum a fost în Egipt în ianuarie 2011, precum şi înainte
şi după lovitura militară din această vară şi până în prezent.
Chiar şi aşa, din această perspectivă, este greu de afirmat (conform
definiţiilor războiului cibernetic oferite în această lucrare) dacă spaţiul virtual a
fost sau nu folosit ca instrument al conflictului cibernetic, în contextul revoltelor
egiptene. Aceasta, în ciuda faptului că a contribuit la schimbările politice şi că
au fost înregistrate sute de victime în urma ultimelor confruntări.
În schimb, în cazul războiului din Siria, manipularea şi transferarea
conflictului inclusiv prin/în intermediul spaţiului virtual au efecte mult mai
dezastruoase, care pot fi constatate pe teren: aproximativ 110 000 de victime
până acum.
Luând în considerare dezvoltarea tehnologiei de vârf, prezentul şi mai ales
viitorul (va) necesita formarea unui militar foarte bine pregătit cu multiple
abilităţi, care să fie capabil de a purta un război complet, de la contrainsurgenţă
la un război cibernetic iniţiat de un actor statal sau non-statal, însemnând că
necunoscutul trebuie să fie luat în considerare, gândind că viitorul aparţine unor
tot mai multe şi mai noi descoperiri de înaltă tehnologie.
Cu toate acestea, nu ar trebui uitată lecţia învăţată de comunitatea
internaţională după 9/11 şi mai ales în aceste zile, în Siria: a deţine cea mai bună
tehnologie sau a controla spaţiul virtual nu înseamnă şi un succes rapid sau o
victorie. Războiul din Irak, Afghanistan sau Siria constituie dovada faptului că
nu este suficient să fii (să fii susţinut de) puterea militară hegemonică a lumii,
laolaltă cu o foarte bine antrenată agenţie în domeniul războiului cibernetic,
pentru a câştiga. Motivaţia interioară a forţelor militare dar şi a civililor,
cântăreşte mult mai mult, mai ales când se află în relaţie cu principii profund
religioase, după cum a fost şi este cazul în teritoriile menţionate anterior. De
asemenea, conştientizarea tot mai profundă a comunităţii internaţionale cu
privire la utilizarea spaţiului virtual pentru inducerea în eroare este un important
42
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nou factor la nivel formal, care cântăreşte puternic în prezent, după cum se poate
observa în cazul divizării comunităţii internaţionale cu privire la intervenţia în
Siria.
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CERINŢE OPERAŢIONALE ALE SISTEMULUI INFORMATIC
PENTRU PLANIFICAREA FINANCIARĂ
ŞI EXECUŢIA BUGETARĂ ÎN MAPN
*

Anghel STĂMESCU

Sistemele informatice integrate nu pot fi administrate fără existenţa în teritoriu a unor
centre de management al releelor. Această cerinţă, la momentul actual este parţial
îndeplinită. Bazele de date existente sunt izolate şi nu oferă o informaţie centralizată, fapt
care duce la obţinerea de informaţii paralele şi care de cele mai multe ori nu mai sunt
actuale, sau sunt contradictorii.
Cuvinte-cheie: cerinţe operaţionale; sistem informatic, planificare financiară,
execuţie bugetară.

1. Analiza sistemului existent
În prezent nu există un sistem informatic integrat la nivelul MApN. Există
câteva sisteme informatice care în foarte mică măsură asigură cerinţele pentru
susţinerea misiunilor Armatei României. De asemenea, neexistând un program
unic de achiziţie privind realizarea unui sistem informatic integrat, finanţarea
acestor sisteme s-a realizat fie în cadrul unor programe de achiziţie lansate din
interiorul MApN, prin finanţare extrabugetară fie prin aportul personalului
militar şi/sau civil încadrat în structurile iniţiatoare/beneficiare
În cadrul Direcţiei Financiar-Contabile pentru domeniul planificare
financiară şi execuţie bugetară există o aplicaţie în FoxPro care, în prezent se
reface pentru utilizarea capabilităţilor MySQL Server, care este utilizată la nivel
local pentru rezolvarea sarcinilor ministrului apărării naţionale în calitate de
ordonator principal de credite. Se utilizează de asemenea aplicaţii în Microsoft
Excel.
De asemenea, la nivelul categoriilor de forţe există unele aplicaţii care
rezolvă parţial problema execuţiei bugetare, în special în legătură cu ordonatorii
terţiari de credite (comandanţii de brigăzi, batalioane, etc)
În urmă cu patru ani la nivelul Ministerului s-au făcut demersuri pentru
crearea unui sistem informatic privind Execuţia bugetară, care din motive
tehnice, datorită modificării cadrului legal cu privire la clasificaţia bugetară
economică şi funcţională, şi datorită resurselor financiare insuficiente aprobate
Ministerul Apărării Naţionale, nu a fost implementat.
În prezent, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, s-au făcut studii cu
privire la realizarea Sistemului Informatic Integrat al Ministerului Apărării
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Naţionale (SIIMAN) ce se constituie ca parte integratoare a Sistemului
Informatic de Sprijin al Acţiunilor Militare (SISAM).
Componentele SIIMAN sunt:
Sistemul Informatic Întrunit C4I (SC4I);
Sistemul Informatic de Sprijin al Acţiunilor Militare (SISAM);
Sistemul Informatic de Informaţii al Apărării (SIA);
Sistemul Informatic de Simulare, Modelare (SISMIM);
Sisteme de armament (SISARM);
Sistemul Informatic de Asistare a Învăţământului Militar (SIMIL);
Sistemul Informatic de Sprijin al Acţiunilor Militare (SISAM) trebuie să fie
unul din clasa Enterprise Resourse Planning (ERP) iar funcţiunile tipice pe care
le va asigura vor fi:
gestionarea resurselor de logistică;
gestionarea resurselor umane;
gestionarea resurselor financiare;
Sistemul Informatic de Sprijin al Acţiunilor Militare (SISAM) are la rândul
lui următoarele subsisteme:
Sistem Informatic de Management al Resurselor Umane (SIMRU);
Sistem Informatic Logistic (SIL);
Sistem Informatic Financiar Contabil (SIFCON);
Sistem Suport Decizional (SIAD);
În cadrul SISAM există subsistemul pentru managementul financiarcontabil (SIFCON) care abordează şi problematica planificării şi execuţiei
bugetare.
În condiţiile în care acţiunile militare tind să aibă o dinamică din ce în ce
mai accentuată şi să se desfăşoare pe o arie din ce în ce mai vastă, iar impactul
tehnologiei informaţiei să fie tot mai mare, este imperios necesară proiectarea
unui sistem informatic care să susţină activităţile ce se desfăşoară pentru
sprijinirea acţiunilor militare din punct de vedere financiar-contabil. De
asemenea decidentul militar, indiferent de nivelul ierarhic la care se află, are
nevoie de sprijin financiar, sub toate aspectele lui, în timp real. Oferindu-i-se un
instrument care să-i asigure posibilitatea identificării şi solicitării în timp real a
resurselor financiare de care are nevoie, îi vor asigura certitudinea că acţiunile
pe care le va întreprinde vor fi asigurate cu celelalte resurse solicitate. În acest
fel se va obţine o fluidizare a acţiunilor militare cât şi o creştere a eficienţei
deciziei.
Având în vedere etapa de informatizare a armatei, în care ne aflăm, pe de
o parte şi necesitatea de îmbunătăţire a managementului finanţelor publice, care
să permită verificarea utilizării eficiente a resurselor financiare puse la dispoziţia
instituţiilor publice, vom putea contribui la îmbunătăţirea sistemului informatic,
prin acoperirea acelor fluxuri care nu au fost fundamentate, cum ar fi
determinarea realistă a costurilor necesare constituirii(modernizării) armatei, în
sistem unitar, coroborat cu modificarea sistemului de planificare, programare,
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bugetare şi evaluare prin conceperea unor programe bugetare, flexibile cu
indicatori de eficienţă şi de rezultate care să poată fi determinaţi şi analizaţi.
2. Cerinţe generale, specifice şi de securitate
Având în vedere reglementările legale în vigoare ce privesc procesul
bugetar în România şi în Ministerul Apărării Naţionale şi execuţia bugetului
ordonatorilor de credite din finanţarea ministrului apărării naţionale şi nevoile de
informare a decidenţilor militari şi civili apreciem că principalele cerinţe pot fi
grupate, astfel:
cerinţe generale;
cerinţe specifice;
cerinţe de securitate
Principalele cerinţe generale pentru Sistemul informatic pentru
planificarea şi execuţia bugetară, sunt:
trebuie să elimine paralelismele în activitatea de evidenţă financiarcontabilă, în sensul că datele şi documentele primare să fie introduse în sistem o
singură dată, la compartimentul financiar-contabil de la un singur eşalon şi să
permită difuzarea informaţiei pe orizontală între structuri cu competenţe diferite
şi pe verticală între eşaloane;
trebuie să permită eşalonului următor, ordonatorul secundar respectiv
ordonatorului principal de credite să aibă acces la datele introduse în sistem de
ordonatorul terţiar de credite să le poată analiza şi după caz modifica în funcţie
de constrângerile legale sau de conjunctură;
trebuie să poată fi utilizat atât pe timp de pace cât şi în situaţii de criză şi la
război;
trebuie să asigure condiţiile necesare controlului legal intern şi extern;
trebuie să ofere situaţii de sinteză şi comparative pe ansamblul Ministerului
Apărării Naţionale;
trebuie să permită ţinerea evidenţei informaţiilor şi în alte monede decât cea
naţională, pe baza cursurilor valutare comunicate de Banca Naţională a
României;
trebuie să permită comparabilitatea informaţiilor din sistem chiar şi atunci
când există modificări in sistem (modificarea clasificaţiei bugetare, modificarea
programelor);
trebuie să asigure respectarea conţinutului de informaţii prevăzut în
machetele formularelor aprobate de Ministerul Finanţelor Publice;
trebuie să asigure concordanţa strictă a rezultatelor prelucrărilor informatice
cu prevederile actelor normative care le reglementează;
trebuie să ofere conducerii ministerului suport de decizie, prin formulare
interactive şi pagini generate dinamic, care să interacţioneze cu bazele de date;
trebuie să asigure comunicaţia cu celelalte structuri, care nu au calitatea de
ordonatori de credite, pentru a oferi suport de decizie pe domenii de interes;
301

trebuie să permită previzionarea evoluţiei informaţiilor de interes pe baza
corelaţiilor multicriteriale, a datelor statistice si a extrapolării ;
trebuie să respecte criteriile minimale privind programele informatice
utilizate în activitatea financiar-contabilă stabilite prin actele normative în
vigoare.
Principalele cerinţe specifice pentru Sistemul informatic pentru
planificarea şi execuţia bugetară, sunt:
sistemul trebuie să permită elaborarea şi fundamentarea bugetului, pe baza
costurilor, pe structura clasificaţiei bugetare, surse, programe, ordonatori de
credite, pe anul în curs şi estimări pe următorii 3 ani;
sistemul trebuie să permită repartizarea pe trimestre a alocaţiilor bugetare
aprobate;
sistemul trebuie să permită evidenţierea şi blocarea unor alocaţii bugetare, la
titlurile de cheltuieli stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind
finanţele publice legale;
sistemul trebuie să permită întocmirea şi modificarea bugetelor de venituri
şi cheltuieli pe toată structura de finanţare, pe clasificaţia bugetară, surse şi
programe şi să păstreze variantele de buget;
sistemul trebuie să permită ca informaţiile introduse în sistem, ca propuneri
de modificări de buget, virări de credite, cererile de credite, cererile de retragererepartizare de credite, etc., de către ordonatorii de credite, să poată fi listate şi
asumate/semnate de către persoanele autorizate şi transmise către ordonatorul de
credite ierarhic superior sau să permită verificarea şi semnarea electronică a
acestora şi transmiterea electronică;
să permită transmiterea de mesaje, solicitări/cereri/ ordine, potrivit
competenţelor, electronic cu posibilitatea de confirmare automată a recepţionării
acestora;
sistemul trebuie să realizeze o matrice de transpunere a clasificaţiei
româneşti în clasificaţie NATO, UE, ONU, etc.
sistemul trebuie să permită întocmirea documentelor necesare efectuării
deschiderilor, virărilor şi a altor modificări de credite bugetare pe clasificaţia
bugetară şi pe programe, în relaţia cu ordonatorii de credite, Ministerul
Finanţelor Publice şi Trezoreriile statului;
sistemul trebuie să permită interogări şi filtre interactive precum şi
posibilitatea de listare a acestora;
sistemul trebuie să permită exportul unor rapoarte/date în format pdf, xls,
doc;
sistemul trebuie să ţină evidenţa execuţiei bugetelor de venituri şi cheltuieli
pe toată structura de finanţare, pe clasificaţia bugetară, surse şi programe;
sistemul trebuie să asigure informaţii cu privire la nevoile urgente de
finanţare precum şi a fondurilor rămase disponibile ca urmare a amânării sau
renunţării la unele activităţi;
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sistemul trebuie să permită transmiterea electronică a cererilor de deschidere
a creditelor bugetare la Ministerul Finanţelor Publice şi a dispoziţiilor bugetare
de repartizare/retragere a creditelor la Trezoreriile statului, în format electronic;
sistemul trebuie să permită obţinerea de informaţii privind restanţele şi
obligaţiile contractuale pentru care nu există disponibilităţi în cont pentru a fi
onorate la scadenţe, în vederea redistribuirii disponibilităţilor între ordonatori,
cerinţă care este rezolvată prin modulul de contabilitate;
sistemul trebuie să permită întocmirea situaţiilor de monitorizarea
cheltuielilor de personal necesare transmiterii la Ministerul Finanţelor Publice şi
la Institutul Naţional de Statistică, cerinţă ce va fi suplinită de subsistemul
resurselor umane când se va face integrarea în SISAM ;
sistemul trebuie să asigure analiza activităţii economico-financiare a
Ministerului Apărării Naţionale pe baza bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a
execuţiei bugetului pe toate nivelele ierarhice, până la integrarea cu subsistemul
de contabilitate şi să permită introducerea plăţilor pe structura bugetului aprobat.
Principalele cerinţe de securitate pentru Sistemul informatic pentru
planificarea şi execuţia bugetară sunt:
 trebuie să fie în concordanţă cu cerinţele curente şi să fie capabile să se
dezvolte pentru a satisface evoluţiile tehnologice, gândite pentru a proteja
informaţia de exploatări nedorite, aşa cum este impus de Politica de securitate a
Ministerului Apărării Naţionale.
 trebuie să fie protejat din perspectiva Securităţii Sistemelor
Informaţionale, asigurându-se disponibilitatea, confidenţialitatea şi integritatea
informaţiei, care este fie procesată, fie stocată, fie transmisă.
 capabilităţile furnizate de SIPEB trebuie să fie standardizate şi
generalizate în ceea ce priveşte conectivitatea, scalabile din punct de vedere al
capacităţii, flexibile privind configuraţia şi îndeplinirea misiunilor de către
structuri, extinderea lor să se facă fără mari eforturi în momentul apariţiei unor
noi misiuni sau tehnologii, continue şi disponibile privind fiabilitatea şi
operativitatea suportului tehnologic şi sigure în ceea ce priveşte securitatea
furnizată.
 suportul tehnologic utilizat de SIPEB trebuie să permită implementarea
unor servicii de securitate fiabile, uşor de implementat, configurat şi administrat
uşor şi intuitiv din partea utilizatorilor. În acest sens, la nivelul SIPEB, având în
vedere faptul că acesta va folosi infrastructura de transport a SIIMAN este
necesar să fie implementate interfeţe administrative sigure şi fiabile cu serviciile
de securitate asigurate de Infrastructura Globală de Securitate a Sistemului
Informatic Integrat al Ministerului Apărării Naţionale – IGS SIIMAN.
 IGS-SIIMAN trebuie să furnizeze SIPEB un ansamblu de tehnici şi
tehnologii privind securitatea informatică (aplicaţii şi servicii), de măsuri,
proceduri şi politici specifice, bazat pe standardele şi procedurile internaţionale
în domeniul securităţii informatice, armonizat cu legislaţia română şi
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regulamentele, instrucţiunile şi dispoziţiile militare în vigoare, al căror
management trebuie să fie centralizat.
 trebuie să fie proiectat şi implementat din punct de vedere al securităţii pe
baza legilor, regulamentelor şi instrucţiunilor în vigoare privind securitatea,
confidenţialitatea şi protecţia datelor;
 trebuie să asigure următoarele niveluri de acces al utilizatorilor la
informaţii: ”Neclasificat”, “Secret de serviciu”, ”Secret”;
 trebuie să fie avizat din punct de vedere al securităţii de către structurile
M.Ap.N. care sunt abilitate prin lege şi regulamente să facă acest lucru;
 trebuie să asigure mecanisme de securitate implementate pe mai multe
niveluri, la nivel sistem de operare, la nivel de acces în reţea, la nivel de
aplicaţie şi la nivel de bază de date;
 trebuie să asigure cerinţele de securitate a comunicaţiilor între reţele şi
subreţele prin autentificarea dispozitivelor de reţea şi criptarea comunicaţiilor
între aceste dispozitive folosindu-se certificate emise de autorităţile de
certificare ale infrastructurii cu chei publice din M.Ap.N.;
 trebuie să permită controlul şi supravegherea accesului la informaţie în
raport cu drepturile şi permisiunile acordate, asigurând protecţia informaţiei prin
metode hardware / software de criptare / decriptare;
 trebuie să asigure securitatea informatică a serverelor dispuse în centrele
de management reţele prin arhitecturi de tip firewall, combinate cu sisteme de
detecţie a intruziunilor;
 trebuie să asigurare o protecţie diferenţiată a datelor şi informaţiilor, în
funcţie de gradul de clasificare şi situaţia operativă;
 trebuie să asigure servicii de securitate fiabile şi eficace la nivelul întregii
arhitecturi;
 serviciile şi mecanismele de securitate implementate nu trebuie să duplice
funcţiile şi comunicaţiile sistemului;
 serviciile de securitate implementate trebuie să permită adăugarea de noi
module cu servicii, atât de securitate cât şi de comunicaţii;
 serviciile de securitate asigurate trebuie să se bazeze pe standarde
internaţionale şi naţionale, în scopul asigurării compatibilităţii şi
interoperabilităţii SIPEB cu sisteme similare ale instituţiilor guvernamentale
naţionale sau cu sisteme similare ale partenerilor NATO.
Pe timp de pace, SIPEB trebuie să asigure protecţie împotriva:
 intruziunilor neautorizate, voite sau accidentale;
 dezvăluirii neautorizate, voite sau accidentale, a datelor;
 interferenţelor şi bruiajului, voit sau accidental;
 modificării ilegale a programelor de către viruşi informatici, “cai troieni”,
“viermi” etc.;
 modificării sau distrugerii datelor;
 interceptării, voite sau accidentale, a datelor;
 refuzului serviciilor;
 analizei traficului;
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 modificării secvenţei mesajelor;
 modificării sau distrugerii datelor;
 schimbării identităţii;
 asocierilor ilegale;
 acceselor neautorizate.
3. Cerinţe de raportare
Sistemul informatic creat trebuie să permită utilizatorilor elaborarea
tuturor documentelor/formularelor specifice planificării şi execuţiei bugetare.
Principalele tipuri de rapoarte sunt:
 rapoarte interne, utilizate în cadrul MApN,
 rapoarte externe, utilizate în relaţia cu Ministerul Finanţelor Publice şi
Unităţile de Trezorerie a statului;
 rapoarte de analiza, acele rapoarte ce prezintă imaginea bugetului şi a
execuţiei bugetare la un moment dat şi care stau la baza unor informări;
 rapoarte de solicitare, prin care ordonatorul de credite solicită ordonatorului
ierarhic superior efectuarea unor operaţii ce privesc modificarea bugetului
aprobat, transferarea unor alocaţii bugetare către alţi ordonatori din MApN,
solicitarea de deschidere a creditelor bugetare, solicitarea de modificarea a
alocaţiilor bugetare repartizate, efectuarea de virări de credite bugetare de
competenţa ordonatorului principal de credite sau a Ministerului Finanţelor
Publice;
 rapoarte de informare, prin care ordonatorul principal de credite informează
Ministerului Finanţelor Publice şi/sau ordonatorii de credite din finanţare despre
modificările/solicitările aprobate;
 rapoarte de sinteză, prin care DFC raportează ministrului apărării naţionale
stadiul/ gradul de execuţie al bugetului;
 rapoarte de aprobare, prin care ordonatorii de credite primesc alocaţiile
bugetare spre execuţie;
 rapoarte obţinute on-line, la imprimantă sau pe ecran.
Concluzii
În prezent este necesară implementarea subsistemului de planificare
financiară şi execuţie bugetară şi subsistemul de contabilitate, prin dezvoltarea
cu resurse umane proprii ministerului, din mai multe structuri ale MAPN, nu
numai din DFC, pentru modernizarea şi completarea programului informatic în
vederea furnizării cu operativitate a datelor şi informaţiilor necesare celorlalte
componente ale activităţii financiar-contabile, până la implementarea sistemului
informatic integrat (SIFCON/SIMAN).
Totodată, sistemul de finanţare trebuie să fie suplu, eficient şi performant
care să aibă la bază regionalizarea României şi structura unităţilor militare din
aceste regiuni.
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RISCURILE COMUNICĂRII NEW MEDIA
Dragoş Claudiu FULEA*
Marius Ciprian CORBU**
Cătălin MIRCEA***

Trecerea omenirii într-un nou mileniu a fost marcată de relaţia simbiotică între
dezvoltarea Internetului şi revoluţia tehnologiilor informaţionale şi de comunicare, care a
determinat prin evoluţia de la World Wide Web la New Media o transformare radicală, fără
precedent, a procesului de comunicare în masă.
Lucrarea intenţionează să evidenţieze riscurile unei comunicări neprotejate în spaţiul
virtual în condiţiile în care singura certitudine oferită de mediul on-line se referă la
imposibilitatea unei secretizări depline a identităţii emiţătorului sau a securizării mesajului
informaţional.
În contextul unui demers insuficient concretizat, la nivel instituţional şi individual, în
vederea cunoaşterii vulnerabilităţilor comunicaţionale generate de fenomenul New Media,
lucrarea prezintă unele aspecte de conduită protectivă, în intenţia de a furniza internautului
român o protecţie suplimentară faţă de ameninţările provenite din spaţiul digital.
Cuvinte-cheie: WEB 2.0, New Media, reţele de socializare, forumuri de discuţii,
anonimizare, comunicare în masă.

Introducere
În cyberspaţiu comunicarea reprezintă o formă esenţială de interacţiune
socială virtuală, care excede proximitatea spaţială a emiţătorului prin angajarea
unor legături impersonale în raport cu realitatea curentă, dar nu mai puţin
puternice din perspectivă afectiv-comportamentală.
Dependenţa totală a procesului de comunicare specifică etapei actuale de
evoluţie a societăţii de instrumentele tehnologiei informaţionale şi de
comunicare, care constituie, în fapt, materializarea explicită a unei porţi de acces
către o realitate virtuală, deci simulată, poate constitui pe termen lung premisa
unui comportament uman deviant bazat pe norme de conduită alterate valoric.
De asemenea, în condiţiile în care singura certitudine oferită de mediul
digital se referă la imposibilitatea unei secretizări depline a identităţii
emiţătorului/receptorului sau a securizării mesajului informaţional,
distorsionarea comunicării prin alterarea informaţiei permite ample operaţiuni de
inginerie socială la scală globală.
Modul de structurare a lucrării vizează prezentarea unui set minimal de
elemente teoretic-explicative asupra evoluţiei procesului de comunicare,
evidenţierea riscurilor derivate din diseminarea în New Media a unor date
aparent inofensive, explorarea unor aspecte de conduită protectivă pe platforma
*
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WEB 2.0, precum şi celor privind aplicabilitatea unor norme legale conexe
relaţionării cadrelor militare în mediul virtual.
1. Evoluţia comunicării în masă
1.1. Succinte teoretizări explicative
La finele anilor ’90, mijloacele comunicării în masă erau delimitate pe trei
componente1 aparent intangibile din punct de vedere al progresului tehnologic,
respectiv:
autonome – reprezentate de mijloacele informaţionale independente,
neconectate, pe suport de hârtie sau magnetic (ziare, casete audio, video etc);
de difuzare – precum televiziunea şi radio, care permiteau o acoperire
geografică extinsă şi o comunicare undirecţională;
de telecomunicaţii – precum telefonul şi videotextul, care angajau o
comunicare bidirecţională, cu acoperire globală.
Ulterior, tehnologiile digitale au permis fuziunea elementelor
fundamentale care defineau cele trei componente, cu un efect “nuclear” asupra
procesului de comunicare.
În debutul noului mileniu, relaţia simbiotică între apariţia şi dezvoltarea
Internetului, pe de o parte, şi revoluţia tehnologiilor informaţionale şi de
comunicare, pe de altă parte, a condus la evoluţia de la World Wide Web
(platforma WEB 1.0), la New Media (platforma WEB 2.0), care a remodelat
radical comunicarea în masă.
În prezent, Internetul oferă posibilitatea desfăşurării unei comunicări
interactive, emiţătorul fiind în măsură să direcţioneze mult mai bine fluxul
comunicaţional şi să-l concentreze asupra receptorului vizat. Fiecare utilizator
de Internet este capabil să transmită mesaje mai multor receptori care, la rândul
lor, pot emite mesaje în timp ce recepţionează. Astfel, fiecare participant la
comunicarea de masă în spaţiul virtual este atât emiţător, cât şi receptor.
Înţelegerea modului de comunicare în mediul digital este facilitată de
gruparea posibilităţilor comunicaţionale derulate pe Internet în patru categorii2:
comunicare asincronă „one-to-one”, „one-to-few” şi „one-to-many” –
Email;
comunicare asincronă „many-to-many” – forumurile de discuţii;
comunicare sincronă „one-to-one”, „one-to-few”, „one-to-many”
şi
„many-to-many” – aplicaţiile tip messenger sau camerele de chat;
comunicarea asincronă „many-to-one”, „one-to-one”, „one-to-many”
caracterizată de nevoia receptorului de a căuta site-uri pentru a accesa diverse
informaţii – site-uri web, ftp.
Luând în considerare, ca punct de referinţă, modelul comunicaţional
elaborat de cercetătorul Norbert Wiener (Figura nr.1), se constată că utilizarea
1

http://www.mes05.home.ro/3_Particularitati.htm accesat în 30 august 2013.
Merrill Morris, Christine Ogan, ”The Internet as Mass Medium”, Indiana University Review accesat în 4
august 2013 la http://jcmc.indiana.edu/vol1/issue4/morris.html.
2
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intensivă a platformelor tehnologice oferite de Internet a amplificat profunzimea
procesului de comunicare în masă adăugând elemente noi, precum feedback-ul
instantaneu şi posibilitatea de a răspunde prin acelaşi canal precum emiţătorul
sau utilizând simultan canale suplimentare.
BRUIAJ

EMIŢĂTOR
Codificare
mesaj

CANAL DE TRANSMISIE
Mesaj informaţional

RECEPTOR
Decodificare
mesaj

FEEDBACK

BRUIAJ
Figura nr.1

În acest context, se poate concluziona că deşi trinomul comunicaţional
fundamental a rămas neschimbat (emiţător - canal de transmisie - receptor),
revoluţia tehnologică a canalului comunicaţional a determinat transformarea
modelului clasic, liniar, către o variantă moleculară a comunicării.
1.2. New Media şi WEB 2.0
Nu poate fi formulată o definiţie precisă a New Media întrucât se referă la
un domeniu de referinţe vast, fluid, aflat în permanentă evoluţie. Un înţeles
particularizat al termenului, util fundamentării conţinutului acestei lucrări, se
referă la multitudinea formelor de comunicare electronică care definesc
interactivitatea socială şi sunt posibile datorită capabilităţilor platformei
tehnologice numite WEB 2.0. Social media reprezintă o componentă esenţială a
filosofiei New Media.
Tehnologiile de tip WEB 2.0 reprezentative pentru ceea ce numim New
Media se referă la:
Reţele de socializare;
Forumuri de discuţii, camere de chat;
Bloguri;
Aplicaţiile gen messenger;
Integrarea telefoniei mobile în spaţiul digital;
Lumile realităţii virtuale.
Fiecare dintre aceste componente poate constitui un subiect de preocupare
pentru instrumentele de tehnologie informaţională utilizate în activitatea de
intelligence, în scopul prevenirii şi contracarării ameninţărilor cu potenţial de
afectare a stării de siguranţă naţională.
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În acest sens se cuvin enumerate unele aspecte relevante:
Reţelele de socializare reprezintă surse valoroase de informaţii din
perspectiva colectării de date necesare elaborării profilului psiho-social al
utilizatorilor.
Forumurile şi camerele de chat oferă date de interes privind atitudini
comportamentale pe spaţii geografice ţintă sau posibilitatea colectării de
informaţii din domeniul tehnic sau imagistic.
Blogurile permit comentarii nerestricţionate de pe spaţii geografice unde
mesajul mediatic este cenzurat, posibilitatea colectării de feedback din partea
publicului-ţintă devenind un factor esenţial în elaborarea unor analize
operaţionale.
Aplicaţiile gen messenger conferă posibilitatea provocării şi manipulării
anonimizate a procesului de comunicare de tip „one-to-many”.
Integrarea telefoniei mobile în spaţiul digital facilitează obţinerea unui
flux permanent de date privind locaţia, preocupările şi interacţiunea socială a
utilizatorilor.
Lumile realităţii virtuale permit colectarea de informaţii utile în
elaborarea unor scheme relaţionale şi tipare comportamentale ale ţintelor.
Amplitudinea şi consistenţa mesajului informaţional diseminat prin
intermediul instrumentelor informaţionale şi de comunicare New Media are un
efect măsurabil, dar dificil de anticipat. În acest sens, cel mai reprezentativ
exemplu este rolul social media în declanşarea şi evoluţia „Primăverii Arabe”.
Dacă ar mai exista o urmă de scepticism faţă de această afirmaţie, ar fi
suficientă consultarea paginilor de Facebook We are all Khaled Said, care
prezintă în timp real evenimentele din Egipt în momentul elaborării acestei
lucrări sau We are all Hamza Akhateeb, care prezintă abuzurile grave comise de
regimul de la Damasc la adresa populaţiei civile. Ambele pagini asigură un flux
mediatic permanent şi un feedback instantaneu privind derularea evenimentelor.
2. Vulnerabilitatea comunicării New Media
2.1. Riscuri
Dezvoltarea tehnologiilor WEB 2.0 a cauzat, pe lângă beneficiile
indiscutabile furnizate de ”explozia” comunicării în masă (traficul unui volum
enorm de informaţii şi creşterea coeziunii sociale) şi efecte negative, precum
evoluţia ascendentă a criminalităţii informatice având ca obiective furtul de
identitate, hărţuirea, impersonarea sau extragerea de informaţii senzitive din
calculatoarele personale sau de serviciu ale internauţilor neinformaţi.
Întrucât societatea nu poate fi responsabilizată pentru lipsa securizării
informaţiilor proprii în situaţia în care nu este informată atât asupra ameninţării,
cât şi a modalităţilor de protecţie, se impune necesitatea unui demers susţinut şi
continuu, la nivel instituţional şi individual, în vederea cunoaşterii
vulnerabilităţilor existente în relaţiile care guvernează funcţionalitatea
binomului utilizator–spaţiu virtual, de natură a se concretiza ulterior în disfuncţii
procesuale în demersul de integrare într-o viitoare societate a cunoaşterii.
Pentru activitatea de intelligence, New Media reprezintă o sursă
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inepuizabilă de informaţii, datorită structurilor relaţionale şi a volumului
impresionant de date personale sau vizând activităţi cu profunde implicaţii în
plan personal, furnizate “gratuit” de către utilizatorii neavizaţi asupra
inexistenţei unei anonimizări reale a identităţii.
Din punct de vedere al perspectivei descrise de această lucrare, se poate
evidenţia următoarea succesiune de riscuri în plan comunicaţional:
Furnizarea de date personale
Orice fragment de informaţie despre viaţa personală a unui internaut,
cercul familial şi relaţional apropiat, preferinţe sau pasiuni, poate fi aranjat de
către un profiler, în mod asemănător realizării unui puzzle pentru creionarea
unui profil psihologic. Din punct de vedere comercial şi de marketing, această
acţiune se derulează permanent în cazul utilizatorilor motoarelor de căutare
aparţinând corporaţiilor multinaţionale, precum Google sau Yahoo sau a
aderenţilor Facebook, Twitter, Qzone (China), Vkontakte (Rusia) etc. Cu
excepţia interesului comercial legitim, aspect ce implică acordul utilizatorului,
obiectivul acestui demers amplu şi consumator de resurse poate viza doar
documentarea unei palete largi de acţiuni cu scop infracţional, începând cu furtul
de identitate şi impersonarea, până la cele cu accente de violenţă de gen efracţie,
răpire sau şantaj3.
Cel mai cunoscut efect cu conotaţii negative constă în publicarea pe
Internet a informaţiilor personale, agenda activităţilor zilnice din timpul liber
sau la locul de muncă, listarea cercului de prieteni, publicarea fotografiilor
personale sau a mesajelor care fac obiectul comunicării intime. De exemplu,
publicarea unor fotografii ale domiciliului victimei, însoţite de localizarea
spaţială precisă prin intermediul aplicaţiei Google Maps, coroborate cu mesajele
din vacanţă postate pe Facebook, reprezintă o „invitaţie” pentru derularea unor
activităţi infracţionale de către persoanele interesate.
Pe de altă parte, nu se pot exclude operaţiunile de intelligence privind
colectarea de date şi exploatarea informativă derulate de entităţi civile sau
guvernamentale localizate pe diverse spaţii geografice. În anul 2008, corpului
expediţionar canadian din componenţa ISAF4 i s-a interzis divulgarea de
informaţii personale sau postarea de fotografii pe reţeaua de socializare
Facebook, din necesitatea protejării militarilor împotriva localizării şi
identificării de către grupările teroriste care monitorizau acestă platformă de
relaţionare5. De asemenea, conform serviciilor de informaţii israeliene,
Hezbollah a utilizat frecvent Facebook pentru a aranja „prietenii” şi „întâlniri”
cu soldaţii israelieni în vederea exploatării informative „în orb” sau directe, iar
ulterior pentru a-i răpi6. Mai mult, serviciul de securitate Shin Beth a emis, încă
din 2009, avertismente publice privind exploatarea informativă dovedită a
3

Mitnick Kevin, Simon Williams, Wozniak Steve – „The Art of Deception”, John Wilwz & Sons, 2002, p. 61.
International Securiry Assistance Force
5
http://cluj.time4news.ro/ultima-ora/alqaida-monitorizeaza-Facebook accesat în 5 septembrie 2013.
6
Philip Seib, Dana Janbek, Global Terrorism and New Media: The Post-Al Qaeda Generation (New York,
Taylor & Francis Group/Routledge, 2011), review accesat în 10 August 2013 la www.routledge.com and
http://yalibnan.com/site/archives/2008/09/hezbollah_using.php.
4
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cetăţenilor israelieni de către elemente teroriste, prin intermediul Facebook7.
Difuzarea de informaţii care permit documentarea unor vulnerabilităţi
comportamentale
Trebuie subliniat că platformele comunicaţionale de tip messenger,
camerele de chat criptate sau forumurile de discuţii reprezintă ţinte predilecte de
colectare a informaţiilor privind caracterul şi personalitatea utilizatorilor,
preocupări, frustrări, atitudini sau aspecte de intimitate etc. Ulterior, coroborarea
şi integrarea acestor date de documentare poate constitui baza unor acţiuni de
corupere, compromitere sau de şantaj.
Divulgarea de informaţii confidenţiale din domeniul profesional
Acest tip de risc defineşte acţiunea de accesare şi diseminare a unor
informaţii cu conţinut clasificat şi reprezintă o modalitate frecventă prin care un
consumator neglijent de social media se poate transforma într-o persoană
indezirabilă.
Acţiunea poate fi comisă cu intenţie, situaţie care reprezintă un
deznodământ nefast al succesiunii operaţionale enumerate anterior (neglijenţăşantaj-compromitere), dar poate fi comisă neintenţionat, din neglijenţă, urmare a
accesării de la calculatorul de serviciu a unui mesaj sau email infectat cu un
contaminant informatic de tipul botnet transmis de pe o platformă de socializare
de o „cunoştinţă” recent întâlnită8. Acceptarea unui mesaj informaţional
codificat cu viruşi informatici sau „cai troieni” oferă, frecvent, poarta de acces
pentru scurgerea de informaţii clasificate, atât în mediul guvernamental, cât şi în
cel privat, de exemplu din neglijenţa contractorilor civili care derulează proiecte
guvernamentale.
În general, atacatorii utilizează metode de inginerie socială, în vederea
exploatării unor vulnerabilităţi umane9 precum atracţia sexuală, lăcomia (oferta
de “chilipiruri”), vanitatea (convingerea victimei că a fost aleasă din milioane
de utilizatori), încrederea (atacatorul pretinde că reprezintă o corporaţie
importantă), comoditatea (agresorul mizează pe nepăsarea receptorului de a
verifica identitatea unui emitent necunoscut), compasiunea (solicitarea
dramatică de sprijin umanitar) şi urgenţa (necesitatea imediată a unui ajutor
umanitar).
2.2. Atenuarea riscurilor
Fundamentarea unei atitudini protective în modul de comunicare pe
platforma WEB 2.0 derivă din răspunsurile la următoarele întrebări:
Ce informaţii cu caracter personal pot fi diseminate?
Ce relevanţă prezintă datele personale din perspectiva unei unor
potenţiale activităţi infracţionale? Care sunt repercursiunile unei
7

Shin Bet: Terrorists on Facebook trying to recruit Israeli spies accesat în 10 august 2013 la
http://www.haaretz.com/news/shin-bet-terrorists-on-facebook-trying-to-recruit-israeli-spies-1.276246.
8
Threat assessment on Internet facilitated organized crime accesat în 4 septembrie 2013 la
https://www.europol.europa.eu/content/publication/iocta-threat-assessment-internet-facilitated-organised-crime1455.
9
Cisco 2010 Annual Security Report accesat în 4 septembrie 2013 la http://www.cisco.com/
en/US/prod/collateral/vpndevc/security_annual_report_2010.pdf.
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comunicări neprotejate în mediul digital?
Cum se poate asigura o protecţie calitativ superioară faţă de datele
confidenţiale vehiculate în spaţiul virtual?
Fără a avea pretenţia unei epuizări a subiectului privind conduita
protectivă în spaţiul virtual, pentru cetăţenii unei viitoare societăţi a cunoaşterii
se impune necesitatea respectării unui minim set de norme, după cum urmează:
 nu se împărtăşesc informaţii personale sau familiale în reţelele de
socializare;
 nu se diseminează pe platformele de socializare date privind activitatea
profesională sau viaţa privată;
 nu se comunică, în mod nesecurizat, datele de identificare a cardurilor
bancare;
 aplicaţiile de localizare permanentă prin GPS, disponibile atât în
sistemul de operare Android sau iOs trebuie dezactivate;
 opţiunea de transmitere de date prin aplicaţiile Bluetooth sau WiFi
trebuie dezactivată atunci când nu este utilizată;
 identitatea terminalului IT (desktop, smartphone sau tabletă PC) de pe
care se execută navigarea pe WEB 2.0 trebuie protejată prin anonimizare;
 nu se deschid mesaje cu ataşamente primite de la persoane necunoscute
cu care se interacţionează pe New Media;
 traficul de email trebuie securizat;
 utilizarea unor parole complexe, care să cuprindă cifre şi litere aleatoare
reprezintă o măsură asiguratorie suplimentară;
 utilizarea unui program antivirus performant capabil să identifice
inclusiv programele de tip “spy phone” este obligatorie.
Programele informatice de spionare a terminalelor mobile au fost
dezvoltate relativ recent (2005-2007), odată cu creşterea cifrei globale de
vânzări a smartphone-urilor. Instalarea se face cu uşurinţă şi nu presupune
cunoştinţe tehnice aprofundate pentru atacator, iar programul rulează permanent
în modul “invizibil”. Aplicaţia este deosebit de periculoasă întrucât permite
agresorului un acces instantaneu la următoarele categorii de date:
 poziţia exactă;
 agenda de contacte;
 identificatorii dispozitivului mobil şi al utilizatorului10, precum IMEI
(identitatea internaţională a echipamentului mobil), IMSI (identitatea
internaţională de abonat mobil), IUD (identificatorul unic al dispozitivului) şi
numărul telefonului mobil;
 jurnalul de apeluri telefonice, SMS şi mesagerie;
 istoricul navigărilor pe Internet;
 accesul la email;
10

http://www.hotnews.ro/stiri-dosare_juridice_media-15509226-aplicatiile-mobile-care-nu-respecta-regimuljuridic-colectarii-date-caracter-personal-pot-aduce-amenzi-pana-2-din-cifra-afaceri.htm accesat în 5 septembrie
2013
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 parolele de acces pe platformele de socializare, fotografii, înregistrări
video.
Programele “spy phone” de complexitate ridicată dispun de o facilitate
suplimentară, respectiv transformarea terminalului mobil într-un mijloc de
intercepţie ambientală a convorbirilor, prin activarea de la distanţă a
microfonului încorporat în smartphone, prin intermediul platformei WEB 2.0.
3. Consideraţii de natură juridică
Cunoaşterea aspectelor legate de criminalitatea informatică este un
demers necesar, iar abordarea aspectelor teoretice şi practice, atât din
perspectivă juridică şi procedurală, cât şi din perspectiva exigenţelor tehnice
impuse de mediul electronic şi de dovezile în format electronic reprezintă
probleme concrete întâmpinate de către practicieni în prevenirea, combaterea şi
aducerea în justiţie a faptelor de criminalitate informatică.
În cazul cyber-infracţiunilor, obiectul juridic general este reprezentat de
securitatea informaţiilor şi de toate relaţiile sociale care se nasc şi există in jurul
acestei valori, identificarea şi probarea acestora fiind anevoioasă datorită
complexităţii lor. Deşi efectele sunt deosebit de grave din punct de vedere al
prejudiciilor cauzate şi numărului mare de persoane afectate, vizibilitatea
acestora este minimă pe termen scurt, de regulă ecourile propagându-se pe
perioadă de timp îndelungat.
În fapt, pericolul existent în spatiul cibernetic este ilustrat de diferenţa
dintre criminalitatea informatică reală şi criminalitatea aparentă, respectiv
totalitatea faptelor antisociale reglementate de lege care nu sunt aduse la
cunoştinţa organelor legale.
Diferenţa semnificativă între infracţiunile de drept comun (omor, tâlharie,
viol etc.) şi infracţiunile informatice o reprezintă caracterul intangibil al probelor
informatice, urmele infracţiunilor informatice neavând un caracter de
materialitate. Pentru a conferi probelor digitale un caracter de disponibilitate şi
utilitate sunt necesare echipamente şi programe IT specializate.
Atât comportamentul, cât şi profilul profesional şi moral dezirabil al
personalului militar derivă din interpretarea şi coroborarea principalelor
dispoziţii normative aplicabile acestei categorii, avându-se în vedere inclusiv
spectrul măsurilor corective de natură civilă, disciplinară sau penală.
Astfel, obligaţiile cadrelor militare precum: păstrarea secretului de stat şi
profesional, interzicerea folosirii în interes propriu a acelor informaţii obţinute
din activitatea profesională, păstrarea caracterului clasificat al unor activităţi şi
documente, interzicerea exprimării publice a unor opinii contrare intereselor
României şi forţelor armate, obligaţia de a nu efectua activităţi care contravin
demnităţii, prestigiului şi normelor de comportament ce decurg din calitatea lor
de militari, interdicţia de a face publice informaţiile cunoscute incidental în
cursul derulării activităţii de intelligence, privind viaţa particulară, onoarea sau
reputaţia persoanelor, se constituie în elemente imperative care îşi regăsesc
aplicabilitatea în cyberspaţiu.
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Din punct de vedere legislativ, nu există nicio reglementare cu caracter
general sau intern care să-i interzică cadrului militar angajarea într-un proces
comunicaţional desfăşurat pe platformele de socializare sau în orice alt element
New Media.
Legiuitorul este astfel obligat sa coroboreze două valori aparent opuse,
respectiv necesitatea prezervării stării de securitate naţională (nicio persoană nu
are dreptul să facă cunoscute activităţi secrete privind securitatea naţională
prevalându-se de accesul neîngrădit la informaţii, de dreptul la difuzarea
acestora şi de libertatea de exprimare a opiniilor) şi cea a respectării/asigurării
unor drepturi fundamentale pentru toţi cetăţenii, inclusiv pentru militari (viaţa
intimă, familială şi privată; secretul corespondenţei; libertatea conştiinţei şi cea
de exprimare; dreptul la informaţie, aşa cum sunt statuate acestea în Constituţia
României în art. 26-31).
Prin urmare, aceste drepturi şi libertăţi cetăţeneşti trebuie exercitate cu
bună-credinţă, în mod neabuziv, conform adevăratului lor scop pentru care au
fost create, în caz contrar statul având un just temei pentru a interveni in
restabilirea situaţiei, apărarea securităţii naţionale şi tragerea la răspundere a
celor vinovaţi.
Realizarea conţinutului constitutiv al unei infracţiuni, precum trădare prin
transmitere de secrete (art.157 Cod penal), divulgarea secretului care periclitează
siguranţa statului (art.169 Cod penal), neglijenţa în păstrarea secretului de stat
(art.252 Cod penal), divulgarea de informaţii confidenţiale care periclitează
siguranţa statului (art.21 din Legea nr.51/1991) sau alte tipuri de infracţiuni
susceptibile de a fi comise de militari inclusiv în spaţiul virtual, atrage
răspunderea penală a acestora.
Nerespectarea acestor dispoziţii poate atrage, după caz, răspunderea
civilă, disciplinară sau contravenţională a militarului respectiv. La
individualizarea sancţiunii aplicabile acestuia se va lua în considerare natura şi
gravitatea faptei, împrejurările comiterii acesteia, forma de vinovăţie cu care se
comite fapta (respectiv dacă a acţionat premeditat sau din culpă, eventual ca
urmare a pregătirii contrainformative inadecvate), de comportarea anterioară a
celui în cauză, de cerinţele principiului prezumţiei de nevinovăţie.
Concluzii
Revoluţia tehnologiilor informaţionale şi de comunicare a declanşat o
transformare fundamentală a procesului de comunicare dificil de anticipat în
urmă cu numai un deceniu.
Dezvoltarea platformei WEB 2.0 şi implicit a procesului de comunicare în
New Media a cauzat un “tsunami” de criminalitate informatică favorizată, în
egală măsură, de breşele tehnologice şi vulnerabilităţile interacţiunii umane, care
a condus la creşterea riscului de divulgare, atât a datelor personale, cât şi a celor
clasificate din sfera guvernamentală şi economică.
Este important ca în dubla postură de emitent/destinatar al mesajelor
comunicaţionale transmise pe platforma WEB 2.0, internautul român, indiferent
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de apartenenţa la organizaţiile din domeniul civil sau militar, să manifeste o
conduită protectivă bazată pe cunoaşterea şi conştientizarea implicaţiilor
comunicării neprotejate în mediul cibernetic, cu repercursiuni în plan personal
sau în sfera interesului naţional.
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IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE RECUNOAŞTERE ÎN TIMP
REAL A PERSOANEI FOLOSIND SCANAREA HAOTICĂ
Marian Dorin PÎRLOAGĂ *
Emil CREŢU**
Ciprian RĂCUCIU***

Lucrarea prezintă o variantă de implementare software asupra unui grup de reţele
neurale, prin care se poate determina care este cel mai bun timp de prelucrare pentru un
număr redus de parametri de intrare.
Am urmărit determinarea celui mai eficace algoritm de extracţie prin aplicaţii asupra
unor modele, realizând o reprezentare grafică a acestora. Totodată am urmărit şi ajustarea
parametrilor unor algoritmi în scopul îmbunătăţirii acestora, precum şi a soluţiei ideale, dar
şi a timpului de prelucrare.
Am folosit o bază de date proprie pentru a crea un set de testare suficient de mare şi
pentru a obţine rezultate semnificative. Setul de date a fost construit în mod artificial pentru
ilustrarea unei anumite dificultăţi: selectarea unui set de caracteristici, atunci când această
caracteristică nu oferă informaţii în mod individual. La final am prezentat o aplicaţie de
recunoaştere a persoanei din mulţimi aglomerate, propunând o serie de implementări în
domeniul militar.
Cuvinte-cheie: timp real, scanare haotică, automat celular, sincronizare, numărător
haotic.

Introducere
Imaginile sunt surse importante de informaţii bazate pe ideea că
persoanele pot lua decizii diferite când e vorba de aceeaşi problemă. Vehiculele
aeriene, sistemele de supraveghere la distanţă şi alte aplicaţii cu senzori necesită
economisirea energiei capacităţii de detectare. Reducerea cantităţii de energie la
nivelul senzorilor permite în acelaşi timp funcţionarea flexibilă, adaptată la
conţinutul informaţional al imaginii.
Sistemul de prelucrare al transmisiunii video propus, utilizează scanarea
haotică a imaginii în locul uneia tradiţionale. Aceasta se execută pentru o
complexitate cât mai redusă a algoritmului, şi va duce la comprimarea
progresivă a imaginii sau descoperirea cât mai rapidă a trăsăturilor relevante
fiecărei imagini în parte. Se foloseşte doar o parte foarte mică din pixelii
transmişi, iar elementul de bază este reprezentat de un contor haotic bazat pe un
automat celular. Acesta prezintă un comportament pseudo-haotic identic cu
proprietatea de sincronizare binară.
*
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În lucrare, am demonstrat că prin înlocuirea unei scanări tradiţionale cu
una haotică la nivel de senzori vor rezulta îmbunătăţiri majore din punct de
vedere al criptării imaginii şi obţinerea într-un timp cât mai scurt a trăsăturilor
caracteristice unei imagini de test din baza de date folosită fără a mări gradul de
complexitate al algoritmului.
1. Scanarea imaginilor
1.1 Contorul de scanare, proprietăţi
Un automat de numărare este un automat binar cu proprietatea că pe
parcursul paşilor consecutivi de timp acesta lucrează în cadrul unui ciclu infinit
C definit de un set N de stări binare: C={ ......... }.Orice stare i a contorului
reprezintă adresa unui pixel şi este un vector de formă binară ={ ......... }
cu n elemente de forma
[0,1], unde n reprezintă dimensiunea contorului.
Un algoritm perfect de scanare al unui contor ar trebui sa numere toate
cele N= stări posibile ce corespund numărului de pixeli din matrice.
1.2 LFSR
Linear feedback shift register (LFSR) este un registru de deplasare ce
asigură o sincronizare sigură, fără proprietăţi criptografice aplicat în domeniul
comunicaţiilor, fiind folosit în scheme de corelare cu calcul intensiv.
Folosind un semnal de sincronizare binar se pot îmbunătăţi proprietăţile
de comutare ale regiştrilor şi creşterea timpilor de prelucrare.
Descoperiri recente au relevant existenţa unor dinamici neliniare haotice
pentru a căror corecţie este necesară implementarea în sistem a unui receptor cu
un sistem analogic special conceput.

Figura nr. 1 Schema bloc LFSR

1.3 Automatul Celular
Un automat celular este un sistem ce evoluează în paşi discreţi în timp, cu
o geometrie spaţială discretă. Este definit de reguli ce stabilesc cum se schimbă
şi evoluează automatul în timp. Comportamentul emergent şi complexitatea
computaţională a unui sistem pot fi analizate şi înţelese mai bine prin studiul
dinamicii CA (starea, vecinătatea şi funcţia de tranziţie).
Cea mai folosită metodă de actualizare a stării unei celule este cea
sincronă, în care toate celulele sunt modificate simultan. Ţinând cont însă de
faptul că actualizarea nu este simultană, în cele mai multe sisteme complexe
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reale ce pot fi simulate folosind automate celulare, aplicarea asincronă a
regulilor a fost recunoscută ca o problemă importantă1.
Actualizarea asincronă a regulilor induce un comportament foarte diferit
pentru unele automate celulare, în timp ce pentru altele modificarea nu este
semnificativă.
Asincronicitatea a fost indusă prin actualizarea stării fiecărei celule cu o
anumită probabilitate. Această regulă ar putea ajuta numai la îmbunătăţirea
înţelegerii sistemelor complexe biologice.
1.4 Scanarea haotică vs. scanarea “raster”
Scanarea de tip raster presupune că imaginea este împărţită în mai multe
subdiviziuni, de obicei orizontale, numite linii de scanare. Fiecare linie de
scanare poate fi transmisă sub formă analogică către o sursă video, de exemplu
sisteme de televiziune, sau poate fi din nou divizată în pixeli de formă discretă
pentru o noua procesare în cadrul sistemelor de calculatoare.
Pentru a demonstra diferenţa esenţială dintre scanarea haotică şi cea de tip
raster am pornit de la un vector cu N=30 pixeli adresaţi prin 2 tipuri posibile de
contor ca în figura 2 (a, b, c).

Figura nr. 2 Scanare haotică vs. raster2

În cazul scanării de tip raster (fig. 2.a), stările consecutive corespund
pixelilor adiacenţi, în timp ce în cazul unui contor haotic stările consecutive
corespund unor pixeli destul de îndepărtaţi. Pentru codarea de tip Gray, distanţa
geometrică dintre pixelii consecutivi vizitaţi este:

Distanţa este constantă ( =1) în cazul unui contor cu scanare raster în
timp ce putem observa o distribuţie Gaussiană cu o valoare medie egală cu 0,5*n
pentru contorul cu scanare haotică (figura 2.c). Distanţa medie dintre pixelii
consecutivi (“salt”) denumită în următoarea distribuire este destul de mare

1

http://www.cs.ubbcluj.ro/te320/docs/AutomateCelulare.pdf. Emergenta, auto-organizare si evolutie: Noi
modele computationale in studiul sistemelor complexe, Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de
tinere echipe de cercetare independente, Cod proiect TE_320, link accesat la 30.07.2013
2
Radu Dogaru, Member, IEEE, Ioana Dogaru, and Hyongsuk Kim, Member, IEEE, Chaotic Scan: A Low
Complexity Video Transmission System for Efficiently Sending Relevant Image Features.
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(figura 2.b), în cazul unui contor haotic, ceea ce oferă o mai rapidă acoperire a
câmpului vizual.
1.5 Soluţie optimizată
Vom folosi ca şi numărător de tip haotic registrul cu schimbarea în mod
liniar a informaţiilor anterioare(LFSR) şi HCA (automat celular hibrid). Schema
celor două numărătoare interconectate este reprezentată în figura 3.

Figura nr. 3, Numărător haotic-schema bloc

Scanarea imaginii de către sistemul de transmisiune înlocuieşte scanarea
tradiţională cu una haotică. Rezultatul va fi un sistem de transmisiune cu
complexitate redusă, cu criptare şi distribuţie a spectrului folosit pentru
comprimarea imaginilor. Datorită recorelării pixelilor scanaţi consecutiv, este
permisă o compresie în formă progresivă şi descoperirea rapidă a
caracteristicilor relevante ale imaginilor utilizând numai o parte din pixelii
transmişi. Soluţia adoptată pentru sistemul propus este un numărător haotic
bazat pe un automat celular cu un comportament pseudo-aleator cu proprietatea
de sincronizare.
Acesta permite comutarea semnalului analizat provenind de la sursă, prin
intermediul unui bloc de sincronizare binară a semnalelor către un automat
celular respectiv către LFSR, în prezenţa unui semnal de tact t+1.
Astfel, semnalele sincronizate sunt analizate menţinând proprietăţile
criptografice ale automatului celular (LFSR nu are asemenea proprietate) şi în
condiţiile recuperării valorilor regiştrilor de stare ca urmare a transferului între
regiştri proprietate oferită de LFSR (automatul celular nu are această
proprietate).
1.6 Citirea imaginilor
Baza de date folosită şi algoritmul sunt proprii. Procedeul imaginat,
presupune pentru prima parte din algoritm, parcurgerea efectivă şi prelucrarea
unor imagini de test din cadrul bazei de date predefinite. Urmează extragerea
unor vectori de trăsături ce vor fi utilizaţi ulterior în procesul de antrenare. Se
setează fişierul cale de la care se porneşte parcurgerea fiecărui fişier din
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conţinutul acestui. Se vor parcurge imaginile pe rând, fiecare imagine va fi citită
şi încărcată într-o variabilă.
Acest proces va avea loc pentru fiecare fişier ce conţine imagini.
Antrenarea s-a făcut cu o bază de date conţinând imagini de dimensiuni
90 x 120 pixeli.
Pentru transmisiunile video cea mai importantă consecinţă dată de
proprietatea de acoperire rapidă este posibilitatea adaptării flexibile a ratei de
transmisiune la conţinutul imaginii, cu o foarte scăzută rată pentru încă o scenă
sau pentru o parte cât mai largă din imagine pentru o acurateţe dată, în cazul
mişcării.
Baza de date, a fost realizată personal si conţine un număr de 552 de
fotografii in format JPEG, respectiv fotografii a 46 subiecţi, bărbaţi şi femei,
tineri şi vârstnici, de diferite etnii.
Fiecărui subiect i s-au cerut sa simuleze mai multe stări emoţionale, care
au fost etichetate in cadrul bazei de date de forma x.y.JPEG, respectiv numărul
subiectului fotografiat şi poziţia in care a fost fotografiat acesta.
Astfel, subiecţii au fost fotografiaţi în următoarele poziţii, numerotate: 1.
normal, din faţă, cu ochii deschişi; 2. normal, din faţă, cu ochii închişi; 3.
normal, din lateral, cu faţa la stânga, privirea înainte, ochii deschişi; 4. normal,
din lateral, cu faţa la stânga, privirea înainte, ochii deschişi; 5. fericit, bucuros,
zâmbind; 6. trist, posomorât; 7. mirat, surprins; 8. dezgust, scârbă, lehamite; 9.
mânios, încruntat; 10. cu ochelari; 11. cu şapcă, pălărie, basma (capul acoperit);
12. cu ochelari, şi capul acoperit.
Fotografiile au fost realizate ziua în condiţii de iluminare normală, pe
fundal uniform deschis la culoare, cu o cameră foto tip Samsung WB 100, fără
filtru liniar.
Imaginile realizate au fost transpuse in format 90 x 120 pixeli (verticală x
orizontală) folosind Photo Paint, realizându-se un număr total de 552 fotografii.
Am realizat apoi filme conţinând mulţimi aglomerate, în care s-a urmărit
să se regăsească sau nu persoanele fotografiate, conţinute în prima bază de date.
Filmările, s-au realizat cu o cameră video tip Panasonic SDR-S70 – fără
corecţii de imagine. Pentru aplicaţii viitoare de recunoaştere în timp real, cu 8
dintre subiecţii fotografiaţi au fost realizate 10 filmări video într-o mulţime
aglomerată.
1.7 Antrenare
Imaginile au trecut printr-un proces de prelucrare cu ajutorul unei funcţii
create denumită chao_feature. Această funcţie reprezintă un algoritm simplă de
conversie a unei imagini într-un aşa numit „feature vector”, F de dimensiune N
prestabilită (N=100). F va fi de forma unui vector coloană şi va conţine o serie
de date relevante fiecărei imagini în parte.
Funcţia chao_feature porneşte de la principiul de scanare haotică a
primelor N eşantioane din imagine, scanarea pornind din acelaşi punct indiferent
de imaginea utilizată. Prin conversia tuturor imaginilor din baza de date se vor
crea două seturi de date de test şi de antrenare care vor fi folosite ca date de
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intrare în reţeaua neuronală SVM/RBF pentru etapa de clasificare şi analiză a
performantelor algoritmului folosit. Datele rezultate vor fi stocate în două
structuri denumite Samples şi Labels (eticheta clasei căreia aparţine vectorul
rezultat).
2. Rezultate experimentale
2.1 Recunoaşterea feţei folosind scanarea haotică
Pentru a testa gradul de clasificări incorecte se pot folosi mai multe tipuri
de arhitecturi(SVM,RBF-MOD) pentru care se vor modifica parametrii de
intrare pornind de la bază de date.
1. Funcţia de extragere haotică va folosi din imagine doar 100 de pixeli
(variabila Ns din cadrul programului de extragere de trăsături va lua valoarea
100).
2. Ca prim exemplu am folosit o reţea neuronală de tip RBF-M, iar date
obţinute au fost stocate sub forma unei tabel. Se va încerca modificarea
parametrului de intrare, raza unităţii RBF, cu scopul de a obţine cea mai bună
performanţă de clasificare. Setul de date folosit este: funcţie de tip gaussian,
distanţa euclidiană
Raza
1,5

Număr de unităţi RBF

Proiecţia 2D a vectorilor centru/PCIC(%)

1090

PCIC=88,33%

2,5

300

3

150

5

30

6

18

PCIC=83.59%

PCIC=87,25%

PCIC=97,24%

PCIC=99.02%

Figura nr. 4 Clasificări incorecte în funcţie de raza unităţii RBF
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Dependenţa performanţei optime a modelului de reţea neurală RBF-M
faţă de numărul de pixeli (NS) ce vor prelucraţi din fiecare imagine din cadrul
bazei de date rezultă din graficul următor:

Figura nr. 5, Performanţa optimă pentru numărul de pixeli - reprezentare grafică

Se observă că performanţa optimă pentru un număr de 100 pixeli de
imagine este obţinută pentru un procentaj de clasificări incorecte de 83,59%
corespunzătoare unei raze RBF de 2,5.Timpul de prelucrare scade în acest caz
pana la 98,02sec.
2.2 Clasificarea
Problematica clasificării a constat în modul în care se pot schimba
rezultatele bazate pe mărimea reţelei neurale şi numărul de modele selectate,
folosind analiza componentelor principale (PCA)3,4.
Tehnica analizei componentelor principale (PCA), permite transformarea
unui număr de variabile iniţiale într-un set restrâns de variabile necorelate, prin
transformarea vectorilor
(i=1…L) aparţinând unui spaţiu n-dimensional,
în vectori de forma
(i=1…L), aflaţi într-un spaţiu m - dimensional, unde
m n.
Am optimizat procesul de clasificare folosind transformata KarhunenLoéve. Aceasta este o metodă liniară de selecţie a caracteristicilor. Fie X un
vector aleator n-dimensional. Se caută o transformare ortogonală care să permită
reprezentarea optimă a vectorului X în raport cu criteriul erorii medii pătratice
minime.
Această transformare se numeşte transformarea Karhunen-Loéve. Aceasta
descrie mulţimea de vectori V=
3

T. Kohonen, „Self-Organizing Maps”, în Springer, Berlin, 2001.
E. Oja; S. Kaski, „Kohonen Maps”, Elsevier, 1999.
5
M.D. Pîrloagă, „Considerations on implementation of biometrics technologies in military surveillance
systems’’, în Megabyte, ISSN:1841-7361, Bucureşti, 2011.
6
M.D. Pîrloagă; M.I. Mihăilescu, „Optimisation strategies for data collections used in evaluating dynamic
signature authentication systems’’, în COMM 2012, ISBN 978-1-4673-2573-8,IEEE catalog number CFP1241JPRT,pp.343-349.
4
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Fiecare element al mulţimii reprezintă un punct în spaţiul euclidian ndimensional. Mulţimea V poate fi considerată un nor de puncte din spaţiul

.

Componentele principale ale mulţimii V sunt direcţiile din
de-a lungul cărora
alungirea norului este cea mai mare. Cunoaşterea acestor direcţii poate servi atât
pentru scopuri de clasificare, cât şi pentru detectarea celor mai relevante
caracteristici ale norului de puncte. Proiectând norul pe direcţiile date de
componentele sale principale se realizează o comprimare a informaţiei din
mulţimea datelor iniţiale. S-a demonstrat ca reducerea în dimensiune a unui
spaţiu de intrare este însoţită de pierderea unei cantităţi de informaţie, astfel
scopul în cadrul reducerii dimensionalităţii datelor este acela de a păstra cât mai
multă informaţie din informaţia iniţială5 6.
Analiza Componentelor Principale (PCA) este o metodă statistică simplă
pentru reducerea dimensionalităţii (compresie) care a devenit probabil cea mai
frecvent utilizată pentru realizarea recunoaşterii portretelor.
Vectorii proprii ar putea fi priviţi ca fiind un set de caracteristici generale
ale variaţiilor imaginilor din baza de date. Odată ce portretele sunt normalizate
(aduse la o dimensiune standard), ele pot fi tratate ca vectori unidimensionali de
valori de pixeli. Fiecare imagine are o reprezentare exactă printr-o combinaţie
liniară a acestor vectori proprii.
Astfel, folosind metodele mai sus prezentate am efectuat următoarele
teste:
- folosind baza de date am modificat mărimea reţelei neurale considerând
următoarele cazuri:10 x 10 neuroni, 15 x 15 neuroni, 20x20 neuroni, 25 x 25
neuroni si 30x30 neuroni;
- am schimbat numărul de caracteristici de la 25 la 200 cu un increment de 25.
Pentru fiecare variantă, au fost efectuate 3 teste, ale căror rezultate sunt
prezentate în tabelul de mai jos.
Pentru fiecare încercare, s-a stabilit numărul de imagini clasificate corect,
un maxim de 200.
Cel mai bun rezultat de imagini clasificate corect, 184 din 200, a fost
obţinut cu o reţea neuronală de neuroni 30 x 30, pentru un total de 75 de
caracteristici conservate. În tabel este prezentată o medie a celor trei teste
efectuate pentru fiecare variantă. Rezultatele sunt date în procente.
10x10
12x12
15x15
20x20
25x25
30x30

25
50
75
100
125
150
175
76,80
78,30
79,10
79,00
80,50
80,60
81,30
79,50
79,80
78,30
79,50
77,00
79,30
80,00
80,00
83,80
80.80
78.15
77.15
77,30
77,80
82,00
84,70
84,50
81,80
81.10
75,10
82,10
84.00
85,80
85,60
84,60
84,60
84,00
84,00
85,80
86,80
85,20
85,30
85,00
87,30
88,30
Figura nr. 6 Procentajul mediu de clasificări corecte - reprezentare tabel
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80,40
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Zhao, W.; Chellappa, R.; Rosenfeld, A.; Phillips, P.J., „Face Recognition: A Literature Survey”, ACM
Computing Surveys, 2003.
8
E. Oja; S. Kaski, „Kohonen Maps”, Elsevier, 1999 .
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Figura nr. 7 Procentajul mediu de clasificări corecte-reprezentare grafica

Este de remarcat faptul că rezultatele obţinute cu metoda Bayes sunt mai
bune decât cele obţinute de reţelele neuronale, explicaţia fiind că, la aceste
reţele, setul de date este prea mic pentru a produce rezultate apreciabile.
Concluzii
Scanarea de tip haotică este rapidă în cazul explorării câmpului vizual.
Acest lucru duce la concluzia că un contor haotic va explora întreaga zonă a
pixelului (m=N) după o perioadă T = 2N/n cicluri.
Această observaţie duce la construirea unui algoritm simplu de compresie
progresivă a imaginii preluând rezoluţia şi calitatea imaginii reconstruite pentru
rata de compresie utilizată.
Pentru fiecare pixel adresat de către contorul haotic de pe poziţia m, a
transmiţătorului, receptorul preia un bloc întreg de pixeli identici pornind cu
aceeaşi poziţie m. Rezoluţia L, este controlată în cadrul receptorului pentru a
optimiza eficienţa schemei de compresie. La limita L=1, o transmisiune fără
pierderi este obţinută ca şi în cazul unei scanări normale. Prin alegerea unei
descreşteri progresive al lui L, se poate obţine la un moment dat o compresie
destul de scăzută. Se poate adăuga că nu este nevoie de elemente de circuit
suplimentare pentru transmitere pentru a obţine o compresie eficientă.
Din punct de vedere al raportului semnal - zgomot, rata de performanţă
este rezonabilă după cum se poate vedea şi în graficul din figura 7.
Privind clasificarea optimă:
• prin calcularea matricei folosind transformata Karhunen-Loeve,
dimensiunea imaginii analizate este redusă la jumătate, ceea ce reduce consumul
de memorie si reducerea timpului de procesare;
• prin implementarea funcţiei Bayes, acesta oferă aceeaşi acurateţe de
clasificare cu metoda de analiză a componentelor;
• studiul comparativ permite să se determine cu precizie cea mai bună
alegere în funcţie de mărime a clasificării reţelei neuronale, observând că pentru
aceeaşi dimensiune a reţelei, cea mai bună clasificare este obţinută în anumite
situaţii;
• astfel, studiul comparativ este util pentru a stabili cel mai bun rezultat în
clasificarea privind numărul de imagini clasificate în variantele testate.
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Folosind screenshoturile realizate, pe viitor se propune recunoaşterea în
timp real a feţelor, din secvenţe de imagini reprezentând aglomerări umane,
specifice misiunilor executate de Jandarmeria Română.
Aplicaţiile pot viza:
- recunoaşterea în timp real a persoanelor date în consemn la frontieră;
- recunoaşterea persoanelor interzise din mulţimi, de exemplu la
manifestări sportive;
- recunoaşterea persoanelor care pătrund în zone interzise, cu acces
limitat;
- recunoaşterea vizitatorilor şi deţinuţilor în penitenciare.
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