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CUVÂNTUL EDITORULUI

Impact strategic, editat de Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din cadrul
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, este o revistă ştiinţifică cu prestigiu recunoscut
din domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, conform Consiliului Naţional de
Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU).
Publicaţia apare de unsprezece ani în limba română şi de şapte ani în limba engleză şi
abordează o arie tematică complexă – actualitatea politico-militară, strategii de securitate,
strategie militară, politici, strategii şi acţiuni NATO şi UE, problematica păcii şi a războiului
viitorului, societatea informaţională, elemente şi aspecte privind comunitatea de informaţii.
Cititorii găsesc în paginile publicaţiei analize, sinteze şi evaluări de nivel strategic, puncte de
vedere în care se studiază impactul dinamicii acţiunilor pe plan naţional, regional şi global.
În ceea ce priveşte vizibilitatea pe plan internaţional – obiectiv strategic al publicaţiei
– revista este indexată într-o serie de baze de date internaţionale prestigioase: CEEOL (Central
and Eastern European Online Library, Germania), ProQuest (SUA), EBSCO (S.U.A.) şi
Index Copernicus International (Polonia), dintre care două începând cu acest an. Aprecierea
internaţională a calităţii revistei este confirmată şi de prezentarea ei pe site-urile unor prestigioase
instituţii şi publicaţii de peste hotare, precum Biblioteca multimedia NATO şi revista specializată
Obrana a strategie (Defence & Strategy) a Universităţii de Apărare din Cehia.
Impact strategic se tipăreşte trimestrial, în martie, iunie, septembrie şi decembrie, în două
ediţii distincte: una în limba română şi alta în limba engleză. Revista este difuzată gratuit în
principalele instituţii din sfera securităţii şi apărării, în mediul ştiinţific şi în cel academic din
ţară şi din străinătate – în Europa, Asia, America. De asemenea, revista poate fi achiziţionată de
persoanele interesate. Pentru mai multe detalii despre revistă şi despre celelalte publicaţii ale
centrului nostru de cercetare, precum şi despre manifestările ştiinţifice organizate, vă invităm
să vizitaţi site-ul CSSAS, http://cssas.unap.ro/index.htm.
C. S. II dr. Petre DUŢU,
Redactor-şef Impact strategic,
Director al Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
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ABORDAREA CUPRINZĂTOARE
ÎN GESTIONAREA CRIZELOR
Dr. Teodor FRUNZETI*

Complexitatea şi dinamismul actualului
context internaţional, marcat de fenomene precum
globalizarea, schimbările climatice, creşterea
rapidă a populaţiei lumii, migraţia internaţională
amplă, urbanizarea excesivă, criza financiareconomică mondială, au condus la modificarea
concepţiilor privind gestionarea crizelor şi
conflictelor de pe mapamond. Astfel, abordarea
cuprinzătoare (comprehensive approach) în
soluţionarea crizelor cunoaşte o largă răspândire
şi aplicare pe scena mondială, fiind folosită de
state precum SUA, Franţa, Anglia, de exemplu,
şi de organizaţii ca ONU, NATO, UE şi Uniunea
Africană.
Cuvinte-cheie: abordare cuprinzătoare; criză;
conflict; cooperare; actor internaţional; SUA;
UE; ONU.
1. Definirea conceptului „abordare
cuprinzătoare”
Actualul context internaţional, marcat de
globalizare şi de efectele recentei crize economicofinanciare, a dus la consolidarea viziunii
decidenţilor politico-militari legată de gestionarea
eficientă a resurselor alocate pentru îndeplinirea

misiunilor de gestionare a crizelor şi conflictelor
internaţionale. Problemele economice persistente
ale statelor şi resursele financiare tot mai puţine au
impus identificarea de noi modalităţi de a obţine
rezultate mai bune cu resurse mai puţine. „Do
more with less” a devenit un obiectiv prioritar
atât la nivel naţional, cât şi la nivelul NATO, şi
se referă la raportul cât mai eficient între resurse
şi rezultate. În acest sens, au fost lansate concepte
oarecum complementare, precum: abordarea
cuprinzătoare (comprehensive approach) în cadrul
NATO şi UE, apărarea inteligentă (smart defence)
în cadrul NATO sau punerea în comun şi partajarea
(pooling and sharing) în cadrul UE.
În principal, abordarea cuprinzătoare, abordarea globală, în limba engleză comprehensive approach, multidimensional approach sau integrated
approach1, iar în limba franceză approche globale
sunt termeni folosiţi de la începutul anilor 2000 de
diferite state (SUA, Franţa, Anglia, de exemplu) şi
organizaţii internaţionale (UE, NATO, ONU, Uniunea Africană etc.) pentru a defini maniera de soluţionare a crizelor. În esenţă, aceste expresii se regrupează în jurul ideii unei mai bune armonizări şi
coordonări a actorilor internaţionali şi locali, civili
şi militari, în timpul crizelor. Practic, este vorba

* General-locotenent profesor universitar dr. Teodor FRUNZETI, doctor în ştiinţe militare şi
în ştiinţe politice, este rectorul şi comandantul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” din
Bucureşti, România. E-mail: tfrunzeti@unap.ro
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de combinarea şi concertarea eforturilor civililor şi
militarilor pentru a gestiona mai bine o situaţie ce
include actorii internaţionali şi locali.
Existenţa unei diversităţi de termeni2 ce
definesc conceptul de abordare cuprinzătoare face
dificilă înţelegerea situaţiei, întrucât fiecare actor
dă altă accepţie în funcţie de contextul şi istoria
sa. În plus, unii actori ai gestionării crizelor pun în
practică această abordare cuprinzătoare fără să o
denumească. „Nu există un concept unic, coerent
şi acceptat pentru orice abordare cuprinzătoare. În
plus, unele strategii sau modele semnifică de facto
abordarea cuprinzătoare fără a purta acest nume.
Aceasta face foarte dificilă punerea în practică
a comparaţiilor şi creează confuzii la nivelul
terminologiei. De altfel, dacă cei mai mulţi actori
recunosc astăzi nevoia unei mai bune coordonări şi
cooperări, abordările lor diverg amplu în termeni
de priorităţi, mijloace şi stări finale urmărite în
timp de crize”3.
Nu există un concept universal al abordării
cuprinzătoare4. Sursa citată face o analiză completă
a originilor acestui grup lexical. Astfel, sunt
menţionate: originile teoretice, originile istorice,
originile legate de doctrina militară (EBAO,
manevra globală) şi originile la nivelul concepţiilor
politice şi tehnologice ale acestui concept.
Prin urmare, în literatura de specialitate, conceptul de abordare cuprinzătoare nu are o definiţie
foarte clară şi unanim acceptată de comunitatea internaţională. În înţelesul său cel mai simplist, abor-

darea cuprinzătoare (AC) înseamnă combinarea
instrumentelor civile şi militare şi impunerea cooperării între departamentele guvernamentale, nu
numai pentru operaţii, ci şi în sens mai larg, pentru
a face faţă provocărilor de securitate ale secolului
al XXI-lea, în special terorismului, genocidului şi
proliferării armelor şi materialelor periculoase5.
Prin urmare, cooperarea între toţi actorii implicaţi
reprezintă singura soluţie la noile probleme şi provocări ale crizelor şi conflictelor moderne.
După unii autori, AC constă în generarea şi
utilizarea serviciilor de securitate, guvernare şi
dezvoltare, expertiză, structurilor şi resurselor
indiferent de timp şi de distanţă, în parteneriat cu
naţiunile-gazdă, regiunile-gazdă, guvernele aliate
şi partenere şi instituţiile partenere, guvernamentale
şi non-guvernamentale6.
Desigur, ea implică toată gama de măsuri, de la
cele politico-diplomatice, economico-financiare,
militare şi poliţieneşti, până la cele juridice şi
umanitare.
AC poate avea loc între diferite grupuri de actori
la diferite niveluri şi în diferite etape, iar natura
acesteia va diferi în funcţie de actorii implicaţi.
Nivelul poate fi: guvernamental (colaborare şi
cooperare între diferitele agenţii guvernamentale),
intra-agenţii (colaborare şi cooperare între
departamentele din cadrul unei agenţii) sau interagenţii (colaborare şi cooperare între diferiţii
actori implicaţi în zona de criză)7. Prin urmare, AC
prezintă trei dimensiuni principale:

Cooperare
între actori internaţionali
(dimensiunea 1)

între actori naţionali
(dimensiunea a 2-a)

între
actori
locali

Orientarea
pe obiective
(dimensiunea a 3-a)

Nivelul
politic

ONU

Ministerul Afacerilor
Externe, Ministerul de
Interne

Autorităţi
locale

Domnia legii,
guvernare

Nivelul
economic

ONU, organizaţii
internaţionale, organizaţii
neguvernamentale,
guverne naţionale

Ministerul pentru
Cooperare şi
Dezvoltare Economică

Nivel

Nivelul de
securitate

NATO (ISAF),
Operaţiunea Enduring
Freedom

Ministerul Apărării,
Ministerul de Interne

Dezvoltare şi
reconstrucţie
Afghan
National
Army��,
Afghan
National
Police

Mediu stabil şi sigur,
care nu permite
dezvoltarea reţelelor
teroriste

Figura nr. 1: Dimensiunile şi nivelurile cooperării8
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Prima dimensiune, a actorilor internaţionali,
se referă la cooperarea între organizaţiile
internaţionale, guverne şi ţara-gazdă, ca de
exemplu: cooperarea la nivel politic, economic şi
de securitate între forţele NATO şi UE, organizaţiile
internaţionale, organizaţiile neguvernamentale şi
ţara gazdă. Cea de-a doua dimensiune a actorilor
naţionali vizează interacţiunea între ministerele
responsabile, precum Ministerul Apărării,
Ministerul de Interne, Ministerul pentru Cooperare
şi Dezvoltare Economică etc., dar şi cooperarea
internă ce are loc în cadrul organizaţiilor
internaţionale. Cea de-a treia dimensiune are ca
obiectiv dezvoltarea coerentă, creşterea stabilă şi
consistentă a diferitelor standarde în interiorul ariei
de responsabilitate a misiunii respective, mai ales
în ceea ce priveşte reconstrucţia şi dezvoltarea,
securitatea, guvernarea şi domnia legii. În toate
cele trei dimensiuni, rolul cel mai important le
revine actorilor locali9.
După cum se poate observa în Figura nr. 1, abordarea se face atât pe orizontală, cât şi pe verticală.
Abordarea orizontală include părţile civile şi militare şi, unde este posibil, aliaţii, organizaţiile internaţionale şi populaţia locală. Abordarea verticală
ţine cont de diferitele etape ale situaţiei respective,
de la faza iniţială de confruntări armate la reconstrucţie. AC pare a fi soluţia cea mai cuprinzătoare
la toate problemele ridicate de gestionarea crizelor
şi conflictelor moderne, ce presupune conjugarea
eforturilor tuturor actorilor militari şi civili.
În esenţă, AC reprezintă o nouă viziune
politico-militară care a schimbat complet modul de
gestionare a crizelor şi de soluţionare a conflictelor.
Conceptul este strâns legat de „abordarea bazată
pe efecte a operaţiilor” (Effect Based Approach to
Operations), în sensul în care confruntarea de tip
clasic „forţă – forţă” este înlocuită cu o confruntare
de tip modern „efecte – forţă”, caracteristică
războaielor viitorului. Aşadar, AC a devenit, în
ultimii ani, un concept de bază în gestionarea
situaţiilor de criză şi conflict de pe mapamond.
2. Abordarea cuprinzătoare în viziunea SUA
La începutul anilor 2000, Statele Unite au fost
prima ţară care şi-a arătat interesul şi a dezvoltat
conceptul de AC, în special în ceea ce priveşte
coordonarea inter-agenţii. În viziune americană,
scopul AC înseamnă în principal lupta împotriva
terorismului şi a altor ameninţări emergente la



adresa securităţii naţionale. Totuşi, acest tip de
abordare a devenit rapid un principiu de bază şi alte
domenii, precum: protecţia refugiaţilor, combaterea
traficului de persoane, droguri, armament etc.
Referitor la operaţiile de stabilitate, necesitatea
unei noi abordări mai riguroase a acestora a apărut
în toamna anului 2003, pe fondul problemelor
evidente ale intervenţiei americane în ţările cu un
grad mare de risc sau aflate în conflict. Astfel, pe
baza experienţei din Irak şi Afganistan şi a lecţiilor
învăţate, s-a impus necesitatea de a îmbunătăţi
coordonarea dintre organizaţiile civile şi structurile
militare. Principalul obiectiv era de a obţine un
impact mai puternic în ceea ce priveşte gestionarea
situaţiilor complexe de criză, prin aplicarea unor
procese formalizate de coordonare între următoarele
departamente americane: Departamentul de
Stat, Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională şi
Departamentele Agriculturii, Comerţului, Sănătăţii
şi Serviciilor Umane, Securităţii Spaţiului de
Interes (Homeland Security) şi Justiţiei10. Cu toate
acestea, administraţia de la Washington pare mult
mai orientată pe obiective (a 3-a dimensiune din
tabelul de mai sus), deoarece Departamentul de
Stat este responsabil de coordonarea acţiunilor
umanitare, în timp ce Departamentul de Apărare
răspunde de sarcinile militare.
În 2004, Departamentul american de Stat a
decis înfiinţarea Biroului Coordonatorului pentru
Reconstrucţie şi Stabilizare11, care să dezvolte o
capacitate civilă pentru operaţiile de stabilitate,
să organizeze toate eforturile civile din Guvernul
american şi să le coordoneze cu cele militare în
cadrul unor astfel de operaţii complexe. Crearea
Corpurilor de Reacţie Civilă (CRC) a fost autorizată
în 2008, prin „Reconstruction and Stabilization
Civilian Management Act”12. Ele au misiunea de
a conduce, coordona şi instituţionaliza capacitatea
civilă a Guvernului american de a preveni sau de a
se pregăti pentru situaţii post-conflict, precum şi de
a ajuta la stabilizarea şi reconstrucţia societăţilor
aflate în perioada post-conflict, astfel încât să poată
atinge obiectivele de pace, democraţie şi economie
de piaţă.
CRC sunt compuse din persoane capabile să
se ocupe de toate funcţiile de bază ale guvernării:
poliţişti, jurişti, judecători, economişti, specialişti
în administraţie publică, ingineri etc. Ei trebuie să
fie buni cunoscători a zonei şi a limbii respective
pentru a putea adapta abilităţile lor funcţionale la
nevoile ţării sau regiunii aflate în criză. CRC au o
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componentă activă de 150-200 de persoane care
pot fi desfăşurate în 2-3 zile pentru a răspunde la
crize externe. O altă componentă a CRC, formată
din 1.000-2.000 de persoane în aşteptare, poate fi
desfăşurată în 1-2 luni de la luarea deciziei13. În
2010, CRC au fost desfăşurate în circa 28 de locaţii,
inclusiv nouă din Africa, şapte din Asia Centrală
şi de Sud şi trei din Orientul Mijlociu14. Un bun
exemplu al dezvoltării de către SUA a propriei
capacităţi civile expediţionară este trimiterea a 40
de experţi în Afganistan pentru a ajuta la realizarea
unei planificări civil-militare mai riguroase în toate
Echipele americane de reconstrucţie regională
(Provincial Reconstruction Teams – PRTs) din
Comandamentele regionale de Est şi de Sud şi de
la Ambasada din Kabul.
Biroului Coordonatorului pentru Reconstrucţie
şi Stabilizare a stabilit un set de principii
fundamentale – capacitatea şi proprietatea naţiuniigazdă, supremaţia politică, legitimitatea, unitatea
de efort, securitatea, transformarea conflictului,
angajarea regională –, care să îmbunătăţească
cooperarea între agenţiile americane, dar şi cu
partenerii interni şi externi. Pe baza acestor
principii, misiunile de stabilizare şi reconstrucţie
ar trebui să atingă cinci obiective majore15:
• mediu sigur – a da oamenilor posibilitatea
de a trăi fără teamă de violenţă sistematică sau la
scară mare;
• domnia legii – a da oamenilor posibilitatea
de a avea încredere şi acces egal la un sistem de
justiţie care le protejează drepturile şi le asigură
siguranţa şi securitatea;
• guvernare stabilă – a da oamenilor posibilitatea de a împărţi, a avea acces sau a candida la
putere prin procese politice non-violente şi de a se
bucura de beneficiile şi serviciile asigurate de stat;
• economie sustenabilă – a da oamenilor
posibilitatea de a avea oportunităţi de obţinere
a mijloacelor de trai într-un sistem economic
reglementat de lege;
• bunăstare socială – a da oamenilor posibilitatea de a nu depinde de satisfacerea nevoilor de
bază şi de a coexista paşnic în comunităţi cu oportunităţi de ridicare a standardului de viaţă.
Desigur, SUA reprezintă pilonul principal
şi în procesul de dezvoltare şi implementare a
abordării cuprinzătoare în cadrul NATO cu scopul
de a răspunde mai eficient la crizele şi conflictele
internaţionale.

3. Abordarea cuprinzătoare în viziunea NATO
După cum susţinea secretarul general al
NATO, Anders Fogh Rasmussen, în octombrie
2010, „abordarea cuprinzătoare nu numai că are
sens, dar este şi o necesitate”16. În esenţă, NATO
este o alianţă militară şi se manifestă ca atare şi
de aceea ea poate participa la dezvoltarea unei
abordări cuprinzătoare într-un context mai larg.
De aceea, NATO este preocupată de dezvoltarea
propriilor instrumente de gestionare a crizelor, în
special a capacităţii sale de a conlucra cu ţările
partenere, organizaţiile internaţionale, organizaţiile
neguvernamentale şi autorităţile locale.
Pentru a răspunde provocărilor din Afganistan
şi din alte teatre de operaţii, aliaţii NATO au subliniat pentru prima oară necesitatea unei AC civilmilitare privind securitatea la Summitul de la Riga
din noiembrie 2006. Astfel, la punctul 10 al Declaraţiei finale se specifică: „Experienţa în Afganistan
şi Kosovo demonstrează că provocările actuale
necesită o abordare cuprinzătoare a comunităţii internaţionale care implică un spectru larg de instrumente civile şi militare...”17. Această decizie a fost
reafirmată şi la Summitul NATO de la Bucureşti
din aprilie 2008: „Aşa cum ne demonstrează experienţele din Afganistan şi Balcani, comunitatea internaţională are nevoie să conlucreze mai strâns şi
să aibă o abordare cuprinzătoare pentru a răspunde
cu succes provocărilor de azi şi de mâine la adresa securităţii. O implementare eficientă a abordării
cuprinzătoare necesită cooperarea şi contribuţia
tuturor actorilor importanţi, inclusiv a organizaţiilor neguvernamentale şi organismelor locale relevante. În acest sens, este important ca toţi actorii
internaţionali majori să acţioneze într-un mod coordonat, aplicând un larg spectru de instrumente
civile şi militare printr-un efort concertat, care ţine
cont de mandatele şi atuurile fiecăruia…”18.
În plus, a fost aprobat un Plan de acţiune
care cuprinde un set de propuneri pragmatice de
dezvoltare şi implementare a contribuţiei NATO
la AC, care se referă în principal la planificarea şi
conducerea operaţiilor, instruirea şi educaţia sau
amplificarea cooperării cu actori externi, inclusiv
alte organizaţii internaţionale şi neguvernamentale.
Planul arată că Alianţa – cartiere generale, structură
de comandă, state membre – doreşte să aducă
împreună toate resursele militare şi civile aflate
la dispoziţia sa pentru a face faţă problemelor cu
care se confruntă. Prin urmare, aceste propuneri
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au scopul de a îmbunătăţi aplicarea coerentă a
instrumentelor NATO de gestionare a crizelor şi de
a întări cooperarea practică la toate nivelurile.
La Summitul de la Lisabona din noiembrie 2010,
aliaţii NATO au decis să-şi întărească contribuţia
la efortul comunităţii internaţionale de a aborda
cât mai cuprinzător domeniul gestionării crizelor,
precum şi să îmbunătăţească capacitatea Alianţei
de a furniza efecte de stabilizare şi reconstrucţie.
AC a fost clar statuată în noul Concept strategic
al NATO, care la punctul 21 specifică: „Lecţiile
învăţate din operaţiile NATO, în special în
Afganistan şi Balcanii de Vest, arată clar faptul că
o abordare cuprinzătoare politică, civilă şi militară
este necesară pentru gestionarea eficace a crizelor.
Alianţa se va angaja activ împreună cu alţi actori
internaţionali înainte, pe timpul şi după crize pentru
a încuraja colaborarea în analiza, planificarea
şi conducerea activităţilor pe teren, pentru a
maximiza coerenţa şi eficacitatea efortului general
internaţional”19. Prin urmare, NATO va trebui să
conlucreze cu alţi actori, atât în interiorul, cât şi în
afara spaţiului euroatlantic, pentru a contribui la
implementarea unei AC care să combine în mod
eficient instrumente politice, civile şi militare de
gestionare a crizelor.
Având în vedere că mijloacele militare, deşi
esenţiale, nu mai sunt suficiente pentru a răspunde
la provocările complexe la adresa securităţii
euroatlantice şi internaţionale, aliaţii NATO au
decis constituirea unei capacităţi civile adecvată,
dar destul de modestă, cu scopul de a interacţiona
mai eficient cu alţi actori şi de a realiza planificarea
în situaţiile specifice de gestionarea a crizei. De
asemenea, Alianţa este preocupată de dezvoltarea
unor parteneriate mai strânse cu actori civili
care au experienţă şi competenţe în domenii
precum: reconstrucţia şi consolidarea instituţiilor,
dezvoltarea, guvernarea, justiţia şi poliţia.
Tot la Summitul de la Lisabona, aliaţii NATO au
însărcinat Consiliul Nord-Atlantic să actualizeze
Planul de Acţiune convenit în aprilie 2008 la
Bucureşti20.
Planul de acţiune în domeniul AC a fost
actualizat în martie 2012, când oficialii Alianţei
au convenit asupra unei liste de noi sarcini ce
vor fi puse în aplicare de o forţă civil-militară
special creată, care implică toate statele majore şi
organismele NATO21.
Implementarea efectivă a contribuţiei Alianţei
la AC reprezintă un efort pe termen lung, ce
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necesită îmbunătăţiri în câteva domenii-cheie de
activitate22, precum:
• Planificarea şi conducerea operaţiilor –
NATO promovează definirea clară a strategiilor
şi obiectivelor tuturor actorilor relevanţi înainte
de lansarea unei operaţii, precum şi planificarea
consolidată bazată de cooperare. Ca o regulă
generală, anumite probleme de stabilizare şi
reconstrucţie trebuie asumate de către actorii
şi organizaţiile care au experienţă în domeniu,
mandat şi competenţă.
• Lecţii învăţate, instruire, educaţie şi exerciţii
– punerea în aplicare a AC înseamnă şi o schimbare
de mentalitate, ceea ce presupune a instruirea de
tip joint a personalului civil şi militar, inclusiv prin
împărtăşirea lecţiilor învăţate. Astfel se realizează
o mai bună coordonare şi creşterea încrederii
între NATO, partenerii săi şi alţi actori locali şi
internaţionali.
• Dezvoltarea cooperării cu actorii externi
– Alianţa este preocupată constant să realizeze
legături mai strânse cu actorii şi organizaţiile
relevante, respectând autonomia decizională a
fiecărei organizaţii.
• Mesajul public – pentru a fi eficientă, AC
trebuie să fie completată de mesaje publice
susţinute şi coerente.
AC a reprezentat un subiect important şi pe
agenda Summitului de la Chicago din 20-21 mai
2012. Declaraţia finală reafirmă importanţa AC,
aşa cum a fost stabilită în cadrul Summitului de la
Lisabona, în special în cazul Afganistanului unde
tranziţia de la ISAF la Forţele Afgane de Securitate
Naţională trebuie finalizată până la sfârşitul anului
201423. Conform lui Jamie Shea, Directorul
Departamentului pentru Planificare Politică din
cadrul Secretariatului General al NATO, AC a
principalelor instituţii şi actori civili şi militari
care cooperează constituie acum doctrina oficială
a NATO pentru toate acţiunile non-Articol 5. Însă,
spre deosebire de conceptele anterioare destinate
transformării NATO, AC s-a dovedit a fi mai uşor
de formulat în teorie decât de aplicat în practică,
iar cazul Afganistanului pare a demonstra această
afirmaţie24.
Problemele sunt legate de faptul că,
deocamdată, există discrepanţe semnificative
între cultura militară şi cea civilă, ceea ce face
ca întreaga coordonare în teatre să fie dificilă. În
opinia lui Shea, experienţa din Afganistan va face
ca, în timp, SUA şi ceilalţi aliaţi să investească mai
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mult în expertiza civilă referitoare la reconstrucţie
şi în capacităţile civile de răspuns rapid capabile
să opereze în zone periculoase pentru o lungă
perioadă de timp.
În acest context, pot fi formulate şi alte potenţiale
obstacole în progresul AC, precum cele legate de
aspectele formale ale relaţiei dintre actorii implicaţi:
organizaţii diferite cu mandate contradictorii, lipsa
unui Memorandum de Înţelegere care să stea la
baza cooperării sau alte impedimente legale sau
formale ce împiedică colaborarea. De asemenea,
alte provocări pot fi legate de:
- rigiditate birocratică: este posibil ca, în ciuda
intenţiilor bune, sistemul organizaţional al unuia
dintre actorii implicaţi să nu permită flexibilitatea
necesară ajustării planurilor şi bugetelor la
necesităţile celorlalţi actori;
- securitate: este dificil ca actorii ce sunt foarte
preocupaţi de conservarea spaţiului umanitar, ceea
ce necesită neutralitate şi imparţialitate, să păstreze
distanţă faţă de ceilalţi actori din teatru;
- finanţare: din cauza faptului că multe
organizaţii concurează pentru finanţare în faţa
aceloraşi donatori, se poate ajunge în situaţia unui
joc cu sumă zero, care îngreunează cooperarea
dintre acestea;
- priorităţi: actori diferiţi pot împărtăşi aceeaşi
viziune strategică faţă de intervenţie, dar pot fi în
dezacord faţă de anumite obiective specifice unei
anumite etape;
- resurse: chiar dacă dezvoltarea reprezintă
cheia succesului unei intervenţii, forţele militare
primesc resurse mult mai consistente;
- leadership: este dificil de stabilit cine conduce,
atunci când mai mulţi actori sunt egal implicaţi:
o organizaţie internaţională, cel mai puternic
actor (în special din punct de vedere militar) sau
principala ţară donatoare;
- autoritate: pentru ca AC să fie eficientă, este
nevoie de descentralizarea autorităţii în multe
dintre organizaţiile actuale;
- proprietate locală: dacă scopul AC este de
a atinge eficient şi rapid obiectivele misiunii,
problema sustenabilităţii şi proprietăţii locale
devine esenţială, în termeni de când şi cui trebuie
cedată autoritatea25.
Luând în considerare aceste provocări, dar şi
faptul că AC se referă în special la conştientizare,
dialog şi flexibilitate organizaţională ca principale
modele pentru colaborare, este deosebit de
importantă furnizarea unui cadru pentru dezbateri

între toţi actorii implicaţi în prevenirea şi
gestionarea crizelor şi conflictelor internaţionale.
4. Abordarea cuprinzătoare a gestionării
crizelor în viziunea Uniunii Europene
4.1. Abordarea cuprinzătoare în concepţia
Uniunii Europene
Uniunea Europeană este adesea prezentată
ca actorul cel mai dedicat dezvoltării şi aplicării
abordării globale în prevenirea/soluţionarea
crizelor. Într-adevăr, UE asociază componenta
militară şi civilă de gestionare a crizelor cu
posibilitatea intervenţiei militare în gestionarea
crizelor de la Consiliul European de la Köln
în 199926, şi posibilitatea misiunilor civile de
gestionare a crizelor (poliţie, justiţie, administraţie
civilă şi protecţie civilă) adoptate la Consiliul de la
Feira în 200027.
Deşi nu există o definiţie oficială a UE pentru
conceptul „abordare cuprinzătoare”, se pare că
există un consens privind explicitarea următoare
a acestuia: „Abordarea cuprinzătoare implică
aplicarea unei metodologii ce vizează punerea în
practică a principiilor partajate şi a proceselor de
colaborare ce amplifică perspectiva rezultatelor
pe termen lung în domeniile politic, diplomatic,
de securitate, economic, dezvoltării, justiţiei
şi drepturilor omului, şi aceasta, în realizarea
obiectivelor comune în cadrul şi dincolo de UE”28.
Practic, UE, prin aplicarea conceptului abordare
cuprinzătoare a crizelor, îşi fundamentează
acţiunea pe: apărare, dezvoltare şi diplomaţie.
Principiile centrale ale abordării globale europene
sunt: dezvoltarea capacităţilor locale în statele
eşuate, importanţa politicii pentru garantarea păcii,
legitimitatea intervenţiei de soluţionare a crizei,
unitatea efortului, securitatea, transformarea crizei
şi angajamentul regional.
Dacă se studiază textele promovate de Uniunea
Europeană, se poate reţine o largă referire la
abordarea cuprinzătoare. Astfel, textele emise
de Consiliul European, din martie 2010, intitulat
Towards a comprehensive approach – the
operating implications29 şi Operating implications
of a comprehensive approach, întăresc percepţia
conceptului abordare cuprinzătoare. Pe de altă
parte, este de semnalat faptul că Tratatul de la
Lisabona întăreşte conceptul în discuţie prin
crearea Serviciului european de afaceri externe
şi al său Crisis Management Planning Directorate
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(CMPD), instituţii ce unesc strâns în cadrul
lor cele două componente civilă şi militară în
jurul conceptului „Civil-military coordination”
(CMCO). Aceasta din urmă pare a fi una dintre
materializările cele mai vizibile ale voinţei de
a dezvolta o abordare cuprinzătoare în cadrul
instituţiilor europene.
În contextul Uniunii Europene, este făcută
referire la eforturile instituţionale ce vizează la
colaborarea strânsă între civili şi militari sub
denumirea de CMCO, pentru „civil-military
coordination”. Definiţia oficială este următoarea:
„Coordonarea civilo-militară în contextul PESA
şi PESC tratează nevoile de coordonare efectivă
a tuturor actorilor europeni angajaţi în planificarea
şi punerea în practică a unui răspuns al UE la
crize”30. Obiectivul era punerea în practică a
reformelor necesare în cadrul UE pentru a permite
o adevărată coordonare între actorii civili şi actorii
militari. În plus, documentul subliniază importanţa
culturii de coordonare, trebuind să creeze o nouă
rutină organizaţională de coordonare. CMCO
prin impactul său instituţional şi cultural era
prezentată ca un precondiţie a punerii în practică
a unei gestionări de criză în spaţiul european, sub
conducerea Comitetului politic şi de securitate
(COPS). Într-adevăr, COPS este cel acre poate
reflecta în momentul de criză la toate opţiunile
europene disponibile (civile şi militare) pentru a
coordona de o manieră adecvată. Prin intermediul
crisis management concept şi apoi al acţiunii
comune COPS se fixează cadrul misiunii de o
manieră coerentă şi coordonată.
Alături de conceptul CMCO, expresie proprie
contextului politic instituţional european, se
regăseşte în textele de la Bruxelles termenul
CIMIC, expresie ce există în mod curent la militari
pentru a califica legăturile între civili şi militari pe
teren31.
CIMIC se adresează chestiunilor operaţionale
şi tactice de susţinere, iar CMCO priveşte
legăturile între civili şi militari la nivel politic şi
strategic, adică în cadrul instituţiilor din UE cu
implicaţii pe care aceasta le poate avea în timpul
crizelor. CMCO include cooperarea între civili şi
militari în cadrul Politicii comune de securitate şi
apărare dar, la fel, legăturile între instrumentele
comunitare de gestionare a crizelor şi instrumentele
interguvernamentale, aceste legături fiind întărite
cu punerea în practică a Serviciului European de
Acţiune Externă (SEAE) prevăzut de Tratatul de
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la Lisabona. Ideea este de a avea o coordonare a
actorilor civili şi militari în toate fazele gestionării
crizei, şi în particular a fazelor de planificare
strategică unde se defineşte rolul diferitelor
instrumente. Conceptul priveşte atât Bruxelles, cât
şi teatrul ca şi legătura între Bruxelles şi teatrul de
operaţii.
În cadrul Politicii comune de securitate şi apărare, abordarea cuprinzătoare se exprimă în mod
ad hoc, înaintea chiar a primelor texte de conceptualizare. În principal, există trei tipuri de cazuri în
care abordarea cuprinzătoare a putut să se exprime
în manieră ad hoc. Primul se poate regăsi în abordarea cuprinzătoare europeană ad hoc în operaţiile
militare în cadrul expanded Petersberg tasks, ce
au fost validate prin Tratatul de la Lisabona. La
origine, misiunile numite de la Petersberg au fost
definite de UEO în iunie 1992, apoi încorporate în
Tratatul UE de la Amsterdam din 199732 pentru a
include palierul peacemakingşi peakeeping.
În al doilea rând, abordarea cuprinzătoare
se exprimă ad hoc în misiunile de gestionare a
crizelor civile urmare a Summitului de la Feira:
acesta priveşte înainte de toate reconstrucţia
poliţiei, justiţiei, administraţiei, şi în câteva cazuri
rare protecţia civilă. În fine, există operaţii civilomilitare, ca în cazul Aceh Monitoring Mission. Sunt
trei posibilităţi în textul Summitului de la Feira
care au formalizat abordarea cuprinzătoare a UE:
„Towards a comprehensive approach”. Într-adevăr,
este menţionat că: „Atunci când aceasta se poate
dovedi adecvată, UE poate desfăşura o misiune
civilă, cu ajutor militar, sau o operaţie militară cu
participare şi susţinere a componentelor civile.
Într-un scenariu complex, UE poate să aleagă să
desfăşoare o misiune civilă şi o operaţie militară
simultan, făcând astfel disponibil un larg evantai de
instrumente, şi aceasta pentru o perioadă extinsă”33.
Până în 2007, majoritatea misiunilor civile au fost
planificate prin sau cu ajutorul militarilor, ca cea
de la Aceh, o intervenţie foarte bine planificată de
militari.
Dincolo de CMCO folosit în cadrul Politicii
comune de securitate şi apărare în SEAE, se află,
de asemenea, abordarea cuprinzătoare în cadrul
serviciilor Comisiei Europene. Aceasta a dat naştere
la dezbateri asupra bunei localizări a dimensiunii
civile a gestionării crizelor în cadrul instituţiilor
europene, între Consiliu şi Comisie34. Printre
instrumentele Comisiei Europene ce pot contribui
la abordarea cuprinzătoare se află: instrumentul
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de stabilitate, ajutorul umanitar, mecanismul
comunitar de protecţie civilă, programele de ajutor
în reconstrucţie şi dezvoltare, măsuri economice de
sprijin, şi tot ceea ce este de ordinul reconstrucţiei
instituţiilor în funcţie. Documentele ce prezintă
abordarea cuprinzătoare rezultată de la Comitetul
Militar al UE nu includ aspectele umanitare şi de
ajutor pentru dezvoltare gestionate de Comisia
Europeană în acţiunile sale.
4.2. Abordarea cuprinzătoare a crizelor de
către UE în coordonare cu alţi actori externi
Abordarea cuprinzătoare se traduce pentru UE
prin punerea în practică de parteneriate şi acorduri
cu alţi actori internaţionali. De altfel, Strategia
de securitate din 200335 subliniază importanţa
dezvoltării unui multilateralism eficace şi eficient,
aceasta incluzând o mai bună colaborare cu ONU,
NATO, Uniunea Africană etc.
În ceea ce priveşte legăturile UE - ONU,
se pot menţiona: „Joint Declaration” (2003 şi
2007) şi punerea în practică a „UN - EU Steering
Committee”. De altfel, Comisia Europeană a
semnat acorduri de parteneriat (partnership
agreements) cu agenţii ale ONU (UNDP, WHO,
UNHCR etc.). În plus, în anumite operaţiuni,
precum în cea din Kosovo, UE a fost însărcinată
cu unele aspecte de abordare integrată ONU36.
În fine, Comisia Europeană finanţează numeroşi
actori ai ONU. Între 2001 şi 2008, 37% din
ajutorul european dedicat menţinerii păcii a fost
transferat spre programele ONU37. În paralel, o
treime dintre instrumentele de stabilitate europene
finanţează acţiunile ONU. Prin intermediul acestor
diferite interacţiuni, se caută să se stabilească o
instituţionalizare a parteneriatului UE - ONU, în
jurul gestionării civile a crizelor. Rămâne de văzut
dacă aceasta s-ar putea să se extindă la parteneriate
ce ar include aspecte militare, în cadrul abordării
globale. Tentative au avut loc, de exemplu, cu
EUFOR în Ciad. Dar se poate simţi vorbind cu
actorii din teren că reticenţe politice mai puternice
există atunci când militarii sunt angajaţi. Aceasta
pare să transforme cooperarea UE - ONU într-una
mai delicată38. La aceasta se mai adaugă faptul
că ONU nu poate să conducă operaţii militare
de coerciţie. Se pare că cu cât cele două instituţii
încearcă să-şi formalizeze parteneriatul, cu atât
aceasta pune probleme de coordonare39. În ceea ce
priveşte coordonarea UE-NATO, se poate evoca
rolul jucat de aranjamentele Berlin plus40.

De asemenea, instituţionalizarea parteneriatului
nu a permis să se simplifice complet interacţiunea
între cele două instituţii. De altfel, situaţia
este politic blocată, ceea ce împiedică la nivel
strategic o adevărată folosire a abordării globale
ce s-ar capitaliza pe componenta civilă a UE şi
mijloacele militare mai dezvoltate ale ONU. Întradevăr, conflictul între Republica Cipru şi Turcia
împiedică existenţa unui dialog strategic de fond
între cele două organizaţii, Turcia refuzând ca
Republica Cipru să participe la reuniunile COPS şi
NAC (North Atlantic Council) şi între comitetele
militare respective41. Pe de altă parte, o puternică
concurenţă există între UE şi NATO în gestionarea
crizelor42. Cu toate acestea, NATO şi UE sunt întrun context de resurse asimetrice, mai ales privind
resursele civile de gestionare a crizei43.
În fine, există, de asemenea, un parteneriat
Uniunea Africană - UE. Aceasta din urmă susţine
Amis (African Union Mission in Sudan), EURORECAMP, African Peace Facility.
O exemplificare a abordării globale de către UE
o reprezintă operaţia Atalanta (Eunavfor) Somalia,
lansată în decembrie 2008, care a contribuit la
descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de
piraterie şi furturi în largul coastelor somaleze44.
Această operaţie include simultan componente
militare, securitare, umanitare şi politice. Întradevăr, UE a desfăşurat aici 1800 militari. La
nivelul securităţii, UE a pus în practică acorduri de
transfer pentru ca prizonierii capturaţi de militari să
poată fi remişi autorităţilor de justiţie de exemplu
din Kenia sau din Seychelles. UE acţionează pentru
a pune în practică soluţii de justiţie durabile. La
nivelul dezvoltării, documentul de strategie pentru
Somalia ce privea perioada 2008-2013 prevede
alocarea a 215,8 milioane de euro din 10 fonduri
europene de dezvoltare45. Acest sprijin se referă la
trei sectoare de cooperare principale: guvernare,
educaţie şi dezvoltare rurală. Astfel, UE speră să
contribuie la stabilizarea regiunii pe termen lung.
UE, în plan politic, participă la punerea în practică
a unui guvern care să instaureze instituţii politice
ales democratic.
Atalanta este unul din primele exemple oficiale
de utilizare a abordării globale de UE într-o zonă
de instabilitate. Este dificil să se facă un bilanţ
exhaustiv al acestei acţiuni datorită dificultăţilor şi
obstacolelor pe care le întâmpină aplicarea sa în
teren46. De exemplu, cooperările regionale puse în
practică mai ales la nivel judiciar rămân fragile.
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Unele închisori, ca cele din Seychelles, sunt saturate
cu piraţi. Deci, se pare că abordarea cuprinzătoare
creează unele dificultăţi de gestionare pe teren
pe termen scurt între actorii UE şi actorii locali.
În plus, există destul de puţină comunicare a UE
despre această intervenţie, ceea ce face abordarea
cuprinzătoare a UE puţin cunoscută de concetăţeni
şi puţin vizibilă politic. De asemenea, coordonarea
între actorii civili şi militari este încă dificilă47;
printre dificultăţile menţionate: schimbul redus de
informaţii între Comisie şi Consiliu; diferenţele
culturale între militari şi poliţişti pe teren;
complexitatea punerii în practică a conducerii
locale.
Concluzii
Abordarea cuprinzătoare a gestionării crizelor
din lume este larg aplicată atât de o serie de state
ale lumii – SUA, Franţa, Anglia, de exemplu–,
cât şi de organizaţii precum ONU, NATO, UE,
Uniunea Africană, ca urmare avantajelor pe care
aceasta le prezintă.
Principalele avantaje ale implementării
abordării cuprinzătoare48, care influenţează
planificarea, operaţiile şi evaluarea în situaţiile
complexe de criză, sunt:
• sporirea interacţiunii organizaţionale – AC
se bazează pe prezumţia că asistenţa acordată
altor organizaţii pentru a-şi atinge obiectivele
în beneficiul actorilor locali, ajută la atingerea
propriile obiective. Influenţa AC poate fi exercitată
eficient şi în cazul prevenirii conflictelor, nu
numai în răspunsul la ele. Prin urmare, AC este o
modalitate care permite actorilor locali să obţină
rezultate care le îmbunătăţesc viaţa.
• îmbunătăţirea angajării în teatru – În cadrul
AC, perspectivele multiple ale diverselor grupuri,
mai ales a actorilor locali, care cunosc mult mai
bine situaţia pe plan local, generează o înţelegere
mai bună a angajării în teatru în ceea ce priveşte
planificarea, operaţiile şi evaluarea. AC asigură
structura pentru accesarea acestor perspective,
generând astfel noi idei la ceea ce trebuie făcut
pentru a îmbunătăţi situaţia cu mijloacele
disponibile.
• dezvoltarea unui parteneriat mai eficient –
Combinarea modelelor mentale permite o mai bună
înţelegere şi învăţare organizaţională de către toţi
actorii din teatru. Această combinare face posibilă
vizualizarea în profunzime a structurii mediului, a
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naturii actorilor şi a efectelor activităţilor lor. Prin
urmare, AC transformă multitudinea de actori dintro problemă într-o oportunitate de îmbunătăţire a
eficienţei.
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COMENTARIUL ARTICOL
CU ARTICOL AL TEXTULUI
ACORDULUI ÎNTRE ROMÂNIA
ŞI STATELE UNITE ALE AMERICII
PRIVIND AMPLASAREA SISTEMULUI
DE APĂRARE ÎMPOTRIVA
RACHETELOR BALISTICE AL SUA
ÎN ROMÂNIA
PARTEA I:PREAMBUL ŞI ARTICOLELE
I-IV
Dr. Bogdan AURESCU*

Articolul face o analiză aprofundată – articol
cu articol – a textului Acordului între România şi
SUA privind amplasarea sistemului de apărare
împotriva rachetelor balistice al SUA în România,
semnat la Washington, la 13 septembrie 2011.
Astfel, în această primă parte a articolului vor fi
prezentate istoricul şi contextul încheierii Acordului
şi vor fi analizate şi comentate Preambulul, precum
şi articolele I-IV.
Lucrarea pune în evidenţă valoarea adăugată
a Acordului din punct de vedere juridic şi din
perspectiva securităţii naţionale a României
(potrivit Acordului, prin crearea, cu România, a
bazei juridice pentru amplasarea în România a
unei facilităţi a sistemului său antirachetă, SUA
sunt angajate ferm să apere teritoriul României de
atacuri balistice şi ameninţări conexe), respectiv

în planul relevanţei sale pentru legitima apărare
colectivă a NATO, precum şi al dezvoltării
sistemului NATO de apărare împotriva rachetelor
balistice: după decizia Summitului de la Chicago
de declarare a capabilităţii interimare a sistemului
NATO, etapa următoare spre dezvoltarea sistemului
aliat va fi situl de la Deveselu, operaţional în 2015,
care va constitui capabilitatea iniţială a sistemului
aliat. Această contribuţie strategică va acorda
României un loc relevant în procesul de luare a
deciziilor la nivel aliat pe această componentă a
mixului NATO de capabilităţi.
Cuvinte-cheie: apărarea antirachetă; EPAA;
legitimă apărare colectivă; jurisdicţie suverană;
interceptori; comandă şi control; răspundere;
pretenţii; aranjamente de implementare.

* Dr. Bogdan AURESCU este secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe; de
asemenea, este lector universitar (drept internaţional) la Facultatea de Drept a Universităţii din
Bucureşti. E-mail: bogdan.aurescu@mae.ro
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1. Istoricul participării României
la Sistemul din Europa al Statelor Unite
de apărare împotriva rachetelor balistice
realizat într-o Abordare Adaptivă în Etape2
Acordul între România şi SUA privind
amplasarea sistemului de apărare împotriva
rachetelor balistice al SUA în România a fost
semnat la Washington, la 13 septembrie 2011 şi a
intrat în vigoare la 23 decembrie 2011. Procesul
de negociere a acestuia a fost unul complex,
determinat de natura sa „interdisciplinară”. Astfel,
efortul de negociere a presupus, pe de o parte,
înţelegerea profundă a unor aspecte ale dreptului
internaţional privind legalitatea folosirii forţei şi
mecanismele legitimei apărări colective, dar şi a
unor elemente de dreptul tratatelor (relaţionarea
Acordului cu cadrul legal existent – mai ales
existenţa Acordului dintre România şi Statele
Unite ale Americii privind activităţile forţelor
Statelor Unite staţionate pe teritoriul României,
semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005
(„Acordul de cooperare în domeniul apărării”) şi
a aranjamentelor sale de implementare, în număr
de 18. Pe de altă parte, a presupus cunoaşterea
unor aspecte complexe de natură politico-militară
şi de securitate, inclusiv cu caracter tehnic, legate
de modul de operare a sistemului antirachetă, de
aspectele privind comanda şi controlul acestuia,
de stabilirea mecanismului privind schimbul de
informaţii între părţi, aspectele de mediu, dar şi
de problematica foarte importantă a identificării
locaţiei optime pentru amplasarea sistemului în
România. Acest din urmă aspect a fost realizat
de către un grup special de lucru mixt românoamerican, aflat sub coordonarea şefilor delegaţiilor
de negociere, care a analizat mai multe potenţiale
locaţii prin raportare la peste 120 de parametri
tehnici, în urma acestui exerciţiu complex fiind
aleasă Baza de la Deveselu, din judeţul Olt.
În cele ce urmează, voi prezenta cronologia
celor mai importante momente ale implicării
României în proiectul sistemului antirachetă.
Astfel, la 17 septembrie 2009, preşedintele SUA,
Barack Obama, făcea un anunţ3 ce poate fi apreciat
ca istoric: decizia de a dezvolta sistemul american
de apărare antirachetă în Europa într-o abordare
nouă, adaptivă în etape – Sistemul din Europa
al Statelor Unite de apărare împotriva rachetelor
balistice realizat într-o Abordare Adaptivă în Etape
(EPAA – United States European Phased Adaptive

Approach for Ballistic Missile Defense), care să
protejeze mai bine forţele desfăşurate în Europa
şi în teatrele de operaţii, atât americane, cât şi ale
Aliaţilor, precum şi populaţiile şi teritoriile SUA şi
ale aliaţilor lor. Noua abordare înlocuia conceptul
elaborat şi pus în aplicare de administraţia
republicană precedentă, care nu asigura decât o
acoperire parţială a teritoriului aliat din Europa.
România nu era acoperită de acest concept anterior
al sistemului american antirachetă decât parţial, în
nord-vestul teritoriului naţional.
Următorul pas, în directă legătură cu România,
l-a reprezentat vizita la Bucureşti, la 22 octombrie
2009, a vicepreşedintelui american Joseph Biden.
În cadrul discuţiilor sale cu Preşedintele României,
demnitarul SUA a discutat şi programul de apărare
privind sistemul antirachetă propus de preşedintele
Barack Obama. În conferinţa de presă organizată
ulterior convorbirilor avute cu Preşedintele
României, domnul Biden declara: „Apreciez
foarte mult faptul ca România a adoptat cu braţele
deschise noul sistem de apărare antirachetă pe
care vrem să îl introducem în Europa, care va
înlocui cu o arhitectură mult mai bună varianta
iniţială a sistemului care urma să apere securitatea
Europei. Acest nou sistem protejează fizic Europa,
dar şi Statele Unite”.
Ulterior, la 16 noiembrie 2009, secretarul
de stat pentru afaceri strategice în MAE român,
Bogdan Aurescu, a efectuat o vizită de lucru la
Washington, în cadrul căreia a avut întrevederi
cu oficiali americani din cadrul Departamentului
de Stat, Pentagonului şi Consiliului Securităţii
Naţionale ale SUA. Cu această ocazie, oficialul
român a exprimat disponibilitatea României de a
continua discuţiile bilaterale privind perspectivele
noului proiect al sistemului antirachetă, propus de
preşedintele Obama, în contextul dezbaterilor în
curs din cadrul NATO, în conformitate cu principiul
indivizibilităţii securităţii statelor aliate.
În urma deciziei din septembrie 2009 a noii
administraţii democrate şi ca urmare a unui proces
decizional complex la nivelul factorilor de decizie
americani, la data de 4 februarie 2010, doamna
Ellen Tauscher, sub-secretar de stat pentru controlul
armamentelor şi securitate internaţională în cadrul
Departamentului de Stat al SUA, a prezentat, în
cadrul unei întrevederi la Bucureşti cu domnul
Traian Băsescu, preşedintele României, propunerea
preşedintelui SUA vizând participarea României
în proiectul american de abordare adaptivă în
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etape a apărării antirachetă în Europa. La aceeaşi
dată, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT)
a decis ca România să răspundă pozitiv propunerii
americane.
Pentru implementarea acestui acord politic de
principiu, au fost demarate negocierile românoamericane pentru încheierea Acordului între
România şi Statele Unite ale Americii privind
amplasarea sistemului de apărare împotriva
rachetelor balistice al SUA în România (în
continuare denumit „Acordul”). Mandatul
delegaţiei române a fost aprobat de CSAT (fiind
actualizat prin Raportul celei de-a cincea runde de
negocieri, desfăşurată în martie 2011).
Delegaţia română a fost condusă de către
Bogdan Aurescu, secretar de stat în Ministerul
Afacerilor Externe, şi a avut în componenţă
reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Externe,
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului
Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei,
Ministerului Finanţelor Publice şi ai altor instituţii
din sistemul de securitate naţională cu competenţe
în domeniu. Pentru pregătirea rundelor au avut loc,
sub coordonarea şefului delegaţiei române, nu mai
puţin de 36 de reuniuni în format inter-instituţional
ale reprezentanţilor structurilor române implicate
în procesul de negociere. Echipa de negociere a
acţionat extrem de omogen şi coerent, în ciuda
numărului mare de instituţii şi oficiali implicaţi şi
a pus în evidenţă gradul ridicat de coordonare al
autorităţilor române competente în materie.
Delegaţia americană a fost condusă de către
Ellen Tauscher, sub-secretar de stat pentru
controlul armamentelor şi securitate internaţională.
În cadrul unora dintre runde, şeful delegaţiei a fost
Frank Rose, asistentul adjunctului secretarului de
stat pentru operaţiuni de verificare şi controlul
armamentului în cadrul Departamentului de Stat,
delegaţia SUA fiind compusă din reprezentanţi
ai Departamentului de Stat, Departamentului
Apărării, Agenţiei de Apărare Antirachetă,
Comandamentului European al Statelor Unite şi ai
Ambasadei SUA la Bucureşti.
În total s-au desfăşurat 8 runde de negociere cu
privire la textul Acordului, dintre care şapte consacrate discuţiilor pe text (desfăşurate la Bucureşti,
la 17-18 iunie 2010, 26-27 iulie 2010, 17 septembrie 2010, 14 decembrie 2010, 8 martie 2011, 6
aprilie 2011, 4 mai 2011). Cu prilejul rundei a 7-a,
din 4 mai 2011, textul Acordului a fost convenit ad
referendum, la nivelul delegaţiilor de negociatori.
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Runda din 4 mai 2011 a fost precedată de
anunţul public, la data de 3 mai 2011, de către
preşedintele României, domnul Traian Băsescu, al
locaţiei în care va fi amplasat sistemul american
antirachetă în România – baza militară Deveselu
(judeţul Olt), pe baza deciziei CSAT în acest sens
din data de 2 mai 2011.
De altfel, la data de 3 mai 2011, oficiali
români şi americani, inclusiv şefii celor două
echipe de negociatori, însoţiţi de şeful Agenţiei
SUA de Apărare Antirachetă, conducerea
Comandamentului European al Statelor Unite
şi reprezentanţi ai Ambasadei SUA la Bucureşti,
şeful Statului Major General al Armatei României,
s-au deplasat în judeţul Olt pentru a discuta cu
autorităţile locale şi cu comunitatea locală cu
privire la amplasarea în baza de la Deveselu a unor
elemente ale scutului antirachetă. La 4 mai 2011, la
Palatul Parlamentului, a avut loc întâlnirea şefilor
celor două echipe de negociatori, însoţiţi de şeful
Agenţiei SUA de Apărare Antirachetă, conducerea
Comandamentului European al Statelor Unite,
reprezentanţi ai Ambasadei SUA la Bucureşti, alţi
membri ai delegaţiilor de negociere, cu membrii
Comisiilor de politică externă şi apărare din Senat
şi din Camera Deputaţilor, membri ai Grupului de
Prietenie cu SUA din Parlamentului României,
cu preşedintele şi vicepreşedintele Senatului
României, cu care ocazie au fost prezentate
detalii de natură politico-diplomatică legate de
participarea României la sistemul de american de
apărare antirachetă.
În cadrul ultimei întâlniri a conducerilor echipelor de negociere, care a avut loc la Washington,
la 6 iunie 2011, a fost verificat textul Acordului din
punct de vedere al redactării în limbile română şi
engleză şi s-a realizat parafarea textului de către
şefii celor două delegaţii de negociatori.
Discuţiile s-au desfăşurat, pe tot parcursul celor
8 runde (care au fost precedate de două runde
de consultări prealabile, februarie şi mai 2010),
într-o atmosferă de parteneriat real, ambele părţi
acţionând pentru convenirea unui text reciproc
avantajos, care să răspundă adecvat intereselor de
securitate ale părţilor şi necesităţii asumate prin
documentele NATO de creare a unui sistem NATO
antirachetă, pe baza contribuţiei SUA, la care
România va participa.
Ulterior finalizării negocierilor şi parafării
textului, Acordul a fost semnat, la data de 13
septembrie 2011 la Washington, de către ministrul
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român al afacerilor externe şi secretarul de stat
american Hillary Clinton, în cadrul vizitei în SUA
a Preşedintelui României.
La data de 23 septembrie 2011, în urma aprobării
preşedintelui României, precum şi cu acordul
părţii americane, în aplicarea Articolului 394 al
Legii 590/2003 privind tratatele, pentru a asigura
o informare cât mai corectă şi exactă, Acordul a
fost făcut public de către şeful echipei române de
negociere în cadrul unui briefing de presă organizat
la sediul Ministerului Afacerilor Externe.
Articolul 19 din Legea nr. 590/2003 privind
tratatele prevede că se supun Parlamentului
României spre ratificare tratatele la nivel de stat,
indiferent de domeniul de reglementare. Prin
urmare, acest Acord, încheiat la nivel de stat, a fost
supus spre ratificare Parlamentului. Procedura de
ratificare a fost finalizată la 6 decembrie 2011, cu o
foarte consistentă majoritate în Camera Deputaţilor
şi cu unanimitate în Senat (camera decizională).
Legea nr. 290/2011, de ratificare a Acordului, a
fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.
910 din 21 decembrie 2011. Urmare îndeplinirii de
către Ministerul Afacerilor Externe, a procedurilor
de notificare cerute de Legea nr. 590/2003 privind
tratatele, Acordul a intrat în vigoare la data de 23
decembrie 2011.
2. Comentariul textului5 Acordului între
România şi Statele Unite ale Americii privind
amplasarea sistemului de apărare împotriva
rachetelor balistice al SUA în România
(Preambul, articolele I-IV)
Preambul
«România şi Statele Unite ale Americii
(denumite în continuare „Părţi”);»
Comentariu: Acordul este încheiat la nivel
de stat, ceea ce indică importanţa domeniului
reglementat de Acord pentru cele două părţi. Fiind
încheiat la acest nivel, dar şi datorită domeniului de
reglementare (cooperarea militară), Acordul a fost
supus ratificării Parlamentului României, conform
Legii nr. 590/2003 privind tratatele.
«Luând în considerare Parteneriatul Strategic
dintre România şi Statele Unite ale Americii şi
dezvoltarea în continuare a acestuia şi recunoscând
că un pilon foarte important al relaţiei româno-

americane este solidaritatea consacrată în articolul
5 al Tratatului Atlanticului de Nord, România
şi Statele Unite recunosc importanţa întăririi
securităţii lor naţionale individuale şi colective
prin cooperarea în cadrul Organizaţiei Tratatului
Atlanticului de Nord (denumită în continuare
„NATO”), Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al
altor organizaţii internaţionale, în conformitate
cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi dreptul
internaţional;»
Comentariu: Menţiunea din acest paragraf iniţial
din Preambul cu privire la Parteneriatul Strategic
bilateral este foarte importantă, ea constituind o
premieră în plan bilateral. Astfel, este pentru prima
oară, de la crearea sa, în 1997, când Parteneriatul
Strategic româno-american este consacrat într-un
document juridic bilateral încheiat între Bucureşti
şi Washington. Totodată, prevederea preambulară
nu se limitează la recunoaşterea caracterului
de Parteneriat Strategic al relaţiilor românoamericane, dar recunoaşte şi natura sa evolutivă,
punând accentul pe dezvoltarea sa continuă.
În egală măsură, textul preambular menţionează scopul principal al Acordului - consolidarea
securităţii individuale şi colective a României şi
a SUA în conformitate cu cele două repere fundamentale evocate, şi anume Parteneriatul Strategic
stabilit între cele două ţări şi, respectiv, principiul
solidarităţii – principiul de bază al articolului 5
al Tratatului de la Washington – care operează la
nivelul NATO. Menţionarea acestui al doilea reper este de asemenea esenţială, fiind o subliniere a
faptului că întărirea securităţii României, obiectiv
fundamental permanent al politicii externe şi de
securitate a statului nostru se poate face – inclusiv
prin cooperarea bilaterală Bucureşti-Washington
– în principal în cadrul Alianţei Nord-Atlantice.
Textul confirmă astfel elocvent faptul că nivelul
actual al securităţii României este cel mai ridicat
din istoria sa. Se recunoaşte totodată faptul că
dezvoltarea Parteneriatului Strategic va conduce
la sporirea securităţii României şi a SUA, dar şi a
celorlalte State Membre ale Alianţei NATO. Textul
preambular subliniază totodată şi reperul esenţial
care circumscrie această cooperare şi, respectiv,
obiectiv: conformitatea cu dreptul internaţional,
inclusiv cu Carta ONU.
«Reafirmând voinţa lor puternică de a lucra
împreună pentru a contribui, în conformitate cu
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principiul indivizibilităţii securităţii NATO şi cu
principiul solidarităţii NATO, la capabilitatea
de apărare antirachetă a NATO, ca o misiune
cheie a Alianţei, cu scopul de a asigura protecţie
şi acoperire complete pentru toate populaţiile,
teritoriile şi forţele europene ale NATO, precum
şi de a edifica rolul central al NATO în apărarea
antirachetă în Europa;»
Comentariu: Textul consacră sprijinul părţilor
pentru capacitatea de apărare antirachetă a NATO,
reliefând rolul României şi SUA de promotori ai
proiectului apărării antirachetă în cadrul Alianţei.
Sunt menţionate principiile fundamentale pentru
care a militat România în cadrul Summiturilor
de la Bucureşti (2008), Strasbourg-Kehl (2009)
şi Lisabona (2010): indivizibilitatea securităţii
Alianţei, solidaritatea şi respectiv apărarea
întregului teritoriu Aliat. Textul prefigurează
totodată evoluţiile de la Summitul NATO de la
Chicago din mai 2012, care a declarat capabilitatea
interimară a sistemului NATO de apărare împotriva
rachetelor balistice. Referirea la „protecţia şi
acoperirea complete pentru toate populaţiile,
teritoriile şi forţele europene ale NATO” are
în vedere faptul că, spre deosebire de proiectul
antirachetă anterior, Sistemul Statelor Unite de
apărare împotriva rachetelor balistice din Europa
realizat într-o Abordare Adaptivă în Etape (EPAA),
promovat în prezent, asigură acoperirea întregului
teritoriu al NATO, deci inclusiv întregul teritoriu
al României.
Textul reflectă decizia luată la nivelul NATO de
integrare a capacităţilor SUA de apărare antirachetă
– la care, prin acest Acord, participă nemijlocit şi
substanţial România – în arhitectura Sistemului de
apărare antirachetă care va fi dezvoltat de NATO.
Practic, după ce Sistemul NATO antirachetă va
deveni operaţional, Sistemul – parte componentă
a EPAA – din România va fi plasat sub control
NATO, iar Baza de la Deveselu va deveni o bază
NATO. Limbajul este adaptat în mare parte după
cel convenit la Summitul NATO de la Lisabona din
noiembrie 2010 în Declaraţia finală, dar şi în noul
Concept Strategic. Termenul de „misiune cheie a
Alianţei” (cu referire la capabilitatea de apărare
antirachetă a NATO) este o calificare susţinută
de România şi SUA în dezbaterile premergătoare
Summitului de la Lisabona, fiind de natură să
sublinieze legătura nemijlocită a apărării antirachetă
cu domeniul acoperit de articolul 5 al Tratatului de

22

la Washington. De altfel, Summitul de la Chicago
a decis introducerea formală a apărării antirachetă
în mixul de capabilităţi al NATO, alături de forţa
de descurajare nucleară şi forţele convenţionale,
ca modalitate complementară acestora.
«Recunoscând viziunea lor comună a unui
Parteneriat Strategic mai extins şi mai profund
între România şi Statele Unite, inclusiv dezvoltarea
în continuare a mecanismelor consolidate de
consultări politice şi militare pentru a ameliora
securitatea lor reciprocă, în cadrul articolului 3 al
Tratatului Atlanticului de Nord;»
Comentariu: Este aprofundată ideea unui
Parteneriat cuprinzător şi dinamic între România
şi SUA. Prevederea completează referirea din
al doilea paragraf al Preambulului: dacă în acel
paragraf părţile decid dezvoltarea în continuare
a Parteneriatului Strategic, aici cei doi parteneri
vizează extinderea domeniilor sale şi, respectiv,
aprofundarea sa. Astfel, în acest scop, părţile au
în vedere modalităţile de dezvoltare a acestui
parteneriat, inclusiv prin mecanisme de dialog
şi consultări care nu vor fi limitate la apărarea
antirachetă şi domeniul de cooperare militară,
ci vor acoperi şi domeniul politic, în scopul
îmbunătăţirii securităţii lor, în sens larg.
Relevantă este, în acest context, şi referirea
la articolul 3 al Tratatului Atlanticului de Nord:
„Cu scopul de a asigura în mod cât mai eficient
înfăptuirea obiectivelor prezentului Tratat, părţile,
acţionând în mod individual sau colectiv, întro manieră continuă şi efectivă prin dezvoltarea
mijloacelor proprii şi acordându-şi reciproc
asistenţă, vor menţine şi întări capacitatea lor
individuală şi colectivă de a rezista unui atac
armat.” Astfel, textul se constituie într-o garanţie
puternică de acţiune comună a României şi SUA,
în cadrul dat de Tratatul fondator al NATO, pentru
întărirea capacităţilor militare ale României şi, în
general, a securităţii ţării noastre.
«Recunoscând aplicarea prevederilor Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington
la 4 aprilie 1949, Acordului între statele părţi la
Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951
(denumit în continuare „NATO SOFA”), Acordului între România şi Statele Unite ale Americii
privind statutul forţelor Statelor Unite ale Ame-
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ricii în România, semnat la Washington la 30
octombrie 2001 (denumit în continuare „SOFA
Suplimentar”), Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor
Statelor Unite staţionate pe teritoriul României,
semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005 (denumit
în continuare „Acord de cooperare în domeniul
apărării”), Acordului dintre Guvernul României
şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor
la măsurile pentru protecţia informaţiilor militare
secrete de stat, semnat la Washington la 21 iunie
1995 (denumit în continuare „Acordul privind informaţiile militare clasificate”) şi Acordului dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru
securitatea informaţiilor, adoptat la Bruxelles la 6
martie 1997 (denumit în continuare „Acordul de
securitate NATO”);»
Comentariu: Sunt indicate acordurile
multilaterale şi bilaterale în vigoare între
România şi SUA care sunt relevante pentru
aplicarea prevederilor Acordului, guvernând
chestiunile care nu sunt reglementate în mod
expres prin Acord. În primul rând sunt menţionate
două documente fundamentale la nivelul NATO,
respectiv Tratatul de la Washington din 1949
prin care a fost constituită NATO şi Tratatul de
la Londra care defineşte normele aplicabile în
cazul în care forţele armate ale unui stat membru
al Alianţei sunt desfăşurate pe teritoriul unui alt
stat membru. Sunt indicate, de asemenea, două
tratate bilaterale între România şi SUA, Acordul
SOFA Suplimentar, care stabileşte, în plus faţă
de Tratatul de la Londra, o serie de reguli privind
statutul forţelor SUA dislocate în România şi
Acordul de cooperare în domeniul apărării,
care reglementează în detaliu modul în care se
realizează cooperarea între autorităţile române
şi forţele SUA din România. Sunt menţionate
şi două acorduri aplicabile în materia protejării
informaţiilor clasificate, care vor guverna modul
de gestionarea a informaţiilor clasificate legate de
punerea în aplicare a Acordului.
«Recunoscând că proliferarea armelor de
distrugere în masă şi a vectorilor pentru transportul
lor la ţintă, inclusiv a rachetelor balistice, prezintă
o ameninţare gravă şi în creştere pentru pacea şi
securitatea internaţionale şi pentru populaţiile,
teritoriul şi forţele Părţilor, ale aliaţilor şi
partenerilor lor;»

Comentariu: Textul prezintă raţiunea
dezvoltării Sistemului de apărare antirachetă, şi
anume intensificarea riscurilor legate de un atac
cu rachete balistice, generate de proliferarea
tehnologiilor privind rachete cu rază scurtă
şi medie de acţiune şi accesul la aceste arme
şi la vectorii lor de transport, ceea ce impune
dezvoltarea modalităţilor de contracarare a acestei
ameninţări grave pentru aliaţii NATO, inclusiv
România şi SUA. Experţii în materie de securitate
sunt unanimi în a evalua că riscurile generate de
potenţiale atacuri cu rachete cu rază scurtă şi medie
de acţiune, inclusiv în spaţiul european din care
face parte România, sunt în creştere, în timp ce,
din punct de vedere tehnologic, sistemele balistice
devin mai flexibile, mobile, precise, iar raza lor
de acţiune sporeşte;6 în acest context, Sistemul de
apărare antirachetă al SUA şi, respectiv, al NATO
constituie un instrument eficient de contracarare.
«Reconfirmând natura exclusiv defensivă a
Sistemului din Europa al Statelor Unite de apărare
împotriva rachetelor balistice realizat într-o
Abordare Adaptivă în Etape şi conformitatea sa cu
Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite;»
Comentariu: Este o prevedere foarte importantă
a Acordului, întărită şi de dispozitivul său (în
articolul VI alin. 2), prin care este subliniată
conformitatea cu dreptul internaţional a Sistemului
antirachetă, prin caracterul său pur defensiv, el
fiind destinat exclusiv să răspundă unui atac armat
cu rachete balistice împotriva României, SUA
sau altui stat membru NATO prin interceptarea
şi distrugerea acestora. De altfel, din punct de
vedere tehnic, interceptorii tip SM 3 care vor fi
amplasaţi la Baza Deveselu sunt proiectaţi doar
pentru scopuri defensive, ei neposedând capacitate
ofensivă şi neputând fi transformaţi în capabilităţi
ofensive de atac. Utilizarea Sistemului este, astfel,
circumscrisă strict exercitării dreptului la legitimă
apărare individuală şi colectivă, ceea ce explică
referinţa la Carta ONU, care consacră expres acest
drept în articolul 51.
«Recunoscând de asemenea necesitatea de a
conjuga şi spori eforturile lor în vederea legitimei
apărări individuale şi colective, de a menţine
pacea şi securitatea internaţionale, şi de a dezvolta
în continuare capacităţile lor de răspuns adecvat
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la ameninţări şi atacuri, inclusiv cele de natură
teroristă;»
Comentariu: În continuarea prevederii din
paragraful precedent, prin referirea expresă la
dreptul la legitimă apărare individuală şi colectivă,
textul expune obiectivul general fundamental la a
cărui îndeplinire va contribui instalarea Sistemului
în România, respectiv menţinerea păcii şi securităţii
internaţionale, prin capacitatea de descurajare,
respectiv cea de protecţie pe care le reprezintă,
contribuind astfel la contracararea ameninţării
prezentate de rachetele balistice. Textul constituie
baza cooperării bilaterale pentru dezvoltarea în
continuare a capacităţilor României (şi SUA) de
răspuns la ameninţări şi atacuri, inclusiv teroriste,
obiectiv comun al celor două state, în care acestea
desfăşoară o cooperare continuă.
«Reafirmând că amplasarea pe teritoriul
României de interceptori pentru apărarea
împotriva rachetelor balistice reprezintă o
contribuţie importantă a României la construirea şi
consolidarea în continuare a sistemului de apărare
antirachetă al Statelor Unite, ca şi la capacitatea
de apărare antirachetă a NATO; »
Comentariu: Textul pune în evidenţă rolul
substanţial al contribuţiei României, prin participarea sa, la construirea Sistemului antirachetă al
SUA, respectiv al NATO. Este reliefată importanţa pe care Sistemul amplasat în România o are
pentru capacitatea de apărare a SUA, dar şi pentru
viitorul Sistem antirachetă al NATO. Textul reprezintă o recunoaştere a faptului că, prin poziţia
sa geostrategică, dar şi prin sprijinul său ferm în
favoarea acestui Sistem, România este în măsură
să contribuie hotărâtor la securitatea membrilor
NATO. Practic, prin amplasarea Sistemului în România, nivelul de securitate al teritoriului NATO,
în general, şi al regiunii, în special, creşte.
«Recunoscând că este importantă cooperarea cu
aliaţii şi partenerii NATO, în ce priveşte apărarea
împotriva ameninţării cu rachete balistice, şi că
amplasarea interceptorilor pe teritoriul României
întăreşte relaţia de securitate existentă între
România şi Statele Unite şi contribuie la pacea
şi securitatea internaţionale şi la securitatea
României, a Statelor Unite şi a NATO;»
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Comentariu: Textul reliefează locul pe care
îl are cooperarea bilaterală România-SUA în
domeniul apărării antirachetă în ansamblul
cooperării militare cu SUA, ca fiind de natură să
întărească relaţia de securitate existentă între cele
două state. Se reiterează intenţia cooperării cu
celelalte state membre NATO pentru dezvoltarea
Sistemului de apărare antirachetă; este reafirmată
valoarea contribuţiei României, prin acceptul
în privinţa găzduirii Sistemului SUA, pentru
securitatea şi pacea internaţionale.
«Luând în considerare interesele lor comune
de apărare şi recunoscând cooperarea în domeniul
apărării împotriva rachetelor balistice ca
reprezentând unul dintre elementele unei cooperări
bilaterale mai largi în materie de securitate, menite
să contribuie la întărirea securităţii Părţilor;»
Comentariu: Textul confirmă faptul că între
România şi SUA există o comuniune de interese
în materie de securitate şi apărare şi confirmă că
parteneriatul stabilit între România şi SUA în
acest domeniu nu se reduce doar la cooperarea
privind apărarea antirachetă.
«Recunoscând cooperarea lor solidă, de succes
şi de lungă durată în conformitate cu Acordul de
cooperare în domeniul apărării;
Recunoscând intenţia Părţilor de a evalua
aplicarea efectivă a SOFA Suplimentar şi a
Acordului de cooperare în domeniul apărării şi,
în cazul unui acord reciproc, de a actualiza aceste
acorduri; »
Comentariu: Cele două alineate includ
evaluarea comună a părţilor asupra contextului
juridic bilateral în care va fi inclus noul domeniu
de cooperare – apărarea antirachetă. Astfel,
este subliniată existenţa unei cooperări deja
consolidate, îndelungate şi de succes, structurată
de cele două acorduri indicate în text.
În vreme ce se recunoaşte contribuţia acestor
instrumente juridice la succesul cooperării
bilaterale, se prevede că părţile vor face o evaluare
a aplicării lor, urmând ca, pe baza practicii de
cooperare existente (lecţiile învăţate din aplicarea
efectivă a celor două acorduri) şi a evaluării
comune a părţilor, să li se aducă eventuale
îmbunătăţiri (modificări/ajustări).
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«Au convenit următoarele:
«Articolul I
Obiective şi Domeniu de Aplicare
1. Prezentul Acord reglementează drepturile
şi obligaţiile Părţilor în privinţa amplasării unui
Sistem de Apărare împotriva Rachetelor Balistice
al Statelor Unite pe teritoriul României în baza
Deveselu.»
Comentariu: Alineatul enunţă scopul Acordului,
şi anume convenirea unui instrument juridic
bilateral care să permită amplasarea Sistemului
antirachetă în România şi care să reglementeze
regimul juridic aplicabil întregului spectru de
chestiuni care decurg din instalarea şi funcţionarea
Sistemului. Se menţionează că locaţia unde va fi
amplasat Sistemul va fi baza aeriană a Ministerului
Apărării Naţionale de la Deveselu, stabilită în
urma unui proces de selecţie şi analiză desfăşurat
în coordonare cu partea americană. Acest proces
de selecţie a fost realizat de un grup de lucru mixt,
compus din experţi militari şi tehnicieni români şi
americani, care a analizat un număr de locaţii aflate
pe teritoriul României prin raportare la peste 120
de criterii tehnice diferite, în urma acestei analize
fiind selectată fosta bază aeriană românească de la
Deveselu, judeţul Olt.
«2. Toate prevederile SOFA Suplimentar şi ale
Acordului de cooperare în domeniul apărării se vor
aplica prezentului Acord, dacă prezentul Acord nu
prevede altfel. Pentru aspectele neacoperite de
prezentul Acord sau de SOFA Suplimentar sau
de Acordul de cooperare în domeniul apărării, în
măsura în care astfel de aspecte sunt acoperite de
NATO SOFA, se va aplica NATO SOFA.»
Comentariu: În dezvoltarea prevederilor
din Preambul, este confirmată aplicabilitatea
Acordului SOFA Suplimentar, a Acordului de
cooperare în domeniul apărării şi a Acordului
NATO SOFA, pentru aspectele unde nu există
o reglementare specifică în prezentul Acord.
Aceste precizări ale alineatului, care confirmă o
realitate juridică determinată de aplicarea cadrului
bilateral existent, pleacă de la premisa că prezentul
Acord privind apărarea antirachetă este o lex
specialis prin raportare la Acordul de cooperare în
domeniul apărării, acesta reprezentând definirea şi

reglementarea specifică a unei activităţi acoperite
generic de Acordul din 2005.
Articolul II
Definiţii
«Pentru scopurile prezentului Acord, următorii
termeni sunt definiţi mai jos:»
Comentariu: Prin acest articol au fost definiţi
cei mai importanţi termeni utilizaţi în Acord. Alţi
termeni cu înţeles specific care sunt utilizaţi în
text au fost definiţi prin Acordul de cooperare în
domeniul apărării (de ex., „forţele Statelor Unite”,
„membrii forţei”), respectiv în celelalte acorduri
aplicabile conform articolului anterior (de ex.,
„componentă civilă”, „membri de familie”).
«1. „Sistemul de Apărare împotriva Rachetelor
Balistice al Statelor Unite în România” include
interceptorii non-nucleari, precum şi acele
componente necesare pentru operarea acestor
interceptori, identificate în articolul V alineatul (1),
şi echipamentul şi infrastructura aferente misiunii
şi sprijinirii misiunii de apărare împotriva unui
atac cu rachete balistice.»
Comentariu: Definiţia are rolul de a indica
exact ce componente cuprinde Sistemul care va
fi amplasat în România, clarificându-se – aspect
foarte important – că interceptorii care fac parte din
Sistem nu vor fi purtători de focos nuclear. Conform
specificaţiilor tehnice, aceşti interceptori de tip SM
3 care vor fi utilizaţi de Sistemul din România nu
au niciun fel de încărcătură periculoasă, distrugerea
rachetei inamice fiind realizată exclusiv prin forţa
cinetică de impact.
«2. „Bază” înseamnă zona militară din localitatea Deveselu, utilizată de forţele Statelor Unite în
conformitate cu prevederile prezentului Acord şi
pe durata de aplicare a acestuia, în scopul amplasării şi operării Sistemului de Apărare împotriva
Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România,
în conformitate cu articolul I alineatul (5) al Acordului de cooperare în domeniul apărării şi conform
cu articolul I alineatul (2) al prezentului Acord.»
Comentariu: Este identificată locaţia care
va fi pusă de partea română la dispoziţia SUA
pentru instalarea Sistemului, fiind reconfirmată

IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2012

25

ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ
aplicabilitatea normelor referitoare la facilităţile
şi zonele puse la dispoziţia SUA din Acordul de
cooperare în domeniul apărării. Aşa cum rezultă
şi din articolul IV „Baza”, această locaţie este şi
rămâne sub jurisdicţia României, ca bază militară
românească, sub comanda unui ofiţer român în
calitate de Comandant al Bazei.
«3. „Facilitate” înseamnă zona situată în cadrul
Bazei unde sunt amplasate Sistemul de Apărare
împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în
România şi infrastructura de sprijin şi în privinţa
cărora Statele Unite controlează accesul, în
conformitate cu articolul I alineatul (5) al Acordului
de cooperare în domeniul apărării şi conform cu
articolul I alineatul (2) al prezentului Acord.»
Comentariu: Este definit termenul utilizat
pentru a desemna exact zona din Bază unde va fi
instalat în mod efectiv Sistemul; această prevedere,
coroborată cu articolul V „Facilitatea”, indică în
mod clar regimul juridic al facilităţii care este
doar o zonă funcţională amplasată în Bază, fără a
constitui o bază militară americană.
«4. „Spaţiu aerian restricţionat” este o zonă
identificată, supusă anumitor restricţii din cauza
existenţei unor riscuri pentru aeronave şi luând în
considerare necesitatea securităţii operaţionale în
vecinătatea Bazei române. »
Comentariu: Este definită o noţiune utilizată în
articolul IV„Baza”, care se referă la impunerea unor
restricţii în privinţa spaţiului aerian, necesare atât
pentru funcţionarea în siguranţă a Sistemului, cât şi
pentru protecţia aeronavelor civile care survolează
spaţiul aerian din proximitatea Bazei. Ulterior
intrării în vigoare a Acordului (23 decembrie
2011), a fost negociat şi convenit un Aranjament
de Implementare privind folosirea spaţiului aerian
de deasupra şi din jurul Bazei, care a fost semnat la
29 iunie 2012, de către co-preşedinţii Comitetului
Mixt creat prin Acordul de cooperare în domeniul
apărării din 20057.
«Articolul III
NATO şi Sistemul de Apărare împotriva
Rachetelor Balistice al Statelor Unite
1. Părţile vor sprijini coordonarea strânsă
în cadrul NATO şi vor lucra împreună pentru
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dezvoltarea capacităţilor de apărare antirachetă ale
NATO.
2. Statele Unite au intenţia fermă ca Sistemul de
Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor
Unite să fie interoperabil cu capacitatea de apărare
antirachetă în dezvoltare a NATO şi să reprezinte
o contribuţie la aceasta.
3. Suplimentar participării continue a României
şi Statelor Unite la programele NATO, Părţile
intenţionează să dezvolte în continuare cooperarea
bilaterală în materie de securitate, inclusiv prin
îndeplinirea principiilor şi obiectivelor prezentului
Acord.»
Comentariu (pentru alin. 1-3): Articolul
consolidează prevederile din Preambul pe acelaşi
subiect printr-o serie de dispoziţii operative
privind angajamentul Părţilor de a coopera pentru
implementarea Sistemului antirachetă al NATO.
Articolul are rolul de a sublinia legătura contribuţiei
României la Sistemul SUA antirachetă, prin situl
din România, cu Sistemul de apărare antirachetă
al NATO; se consacră angajamentul României
şi SUA de a colabora strâns pentru dezvoltarea
Sistemului NATO.
«4. În contextul şi în conformitate cu Tratatul
Atlanticului de Nord şi cu Parteneriatul Strategic
dintre România şi Statele Unite ale Americii,
Statele Unite sunt angajate în mod ferm pentru
securitatea României şi, în cadrul angajamentului
NATO în acest sens, să apere România, împreună
cu populaţiile, teritoriul şi forţele europene ale
NATO, prin intermediul sistemului lor de apărare
împotriva rachetelor balistice, contra ameninţării
în creştere reprezentate de proliferarea rachetelor
balistice şi împotriva unui potenţial atac cu rachete
balistice.»
Comentariu: Acest alineat este una din prevederile cele mai importante ale Acordului. El are rolul de a consacra juridic garantarea de către partenerul strategic american a securităţii României – în
cadrul şi cu instrumentele şi mecanismele oferite
de Tratatul Atlanticului de Nord – prin specificarea
expresă a angajamentului ferm al SUA de a apăra
securitatea României şi teritoriul ţării noastre, prin
intermediul Sistemului antirachetă, atât contra riscurilor unui atac (determinate de proliferarea ra-

IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2012

ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ
chetelor balistice), cât şi contra unui atac efectiv.
Se remarcă şi faptul că textul conţine o nouă
confirmare a Parteneriatului Strategic dintre
România şi SUA, ca premisă a acestui angajament
ferm al SUA pentru securitatea şi protecţia
României, ceea ce evidenţiază elocvent valoarea
acestui Parteneriat pentru statul nostru. În egală
măsură, prevederea indică importanţa acestui
parteneriat cu România pentru Statele Unite. Se
poate constata că limbajul folosit („angajamentul
ferm al SUA”) se regăseşte doar în prezentul Acord,
spre deosebire de Acordurile similare încheiate de
SUA cu Polonia8 (şi Cehia9) în 2008.
«Articolul IV
Baza
1. Baza este sub jurisdicţia suverană română
şi proprietatea României. România va păstra
proprietatea şi titlul asupra Bazei în conformitate cu
prevederile aplicabile ale Acordului de cooperare
în domeniul apărării. Forţelor Statelor Unite le
vor fi autorizate accesul în Bază şi utilizarea
acesteia cu respectarea deplină a legislaţiei române
în conformitate cu prevederile aplicabile ale
Acordului de cooperare în domeniul apărării şi pot
utiliza Baza pentru a găzdui Facilitatea.»
Comentariu: Din text rezultă în mod
neechivoc că găzduirea elementelor Sistemului nu
afectează în niciun fel suveranitatea şi exercitarea
jurisdicţiei României în ceea ce priveşte Baza.
Această concluzie este întărită prin referinţa la
Acordul de cooperare în domeniul apărării (care
prevede că folosirea de către Forţele SUA a unor
facilităţi şi zone pe teritoriul României se va
face cu respectarea deplină a legislaţiei române).
România va exercita în continuare toate atributele
suveranităţii asupra Bazei, care este şi rămâne o
Bază românească, atât din punctul de vedere al
exercitării jurisdicţiei, cât şi din punctul de vedere
al titlului de proprietate. Totodată, textul constituie
permisiunea juridică dată de România, ca suveran
teritorial, pentru utilizarea de către SUA a Bazei în
vederea amplasării facilităţii antirachetă.
«2. În conformitate cu articolul IV din Acordul
de cooperare în domeniul apărării, toate clădirile,
inclusiv cele construite, utilizate, modificate
sau îmbunătăţite de forţele Statelor Unite, sunt
proprietatea României, în timp ce obiectele şi

instalaţiile mobile rămân proprietatea forţelor
Statelor Unite sau a contractorilor Statelor Unite,
după caz.»
Comentariu: Articolul IV din Acordul de
cooperare în domeniul apărării confirmă că
România va păstra toate drepturile asupra
facilităţilor şi zonelor puse la dispoziţia forţelor
SUA. În aplicarea acestui principiu, bunurile
imobile aflate pe teritoriul Bazei sunt proprietatea
României. Regula priveşte chiar şi clădirile
construite, utilizate, modificate sau îmbunătăţite de
SUA, asupra cărora România va exercita dreptul
de proprietate.
«3. Legile aplicabile pe teritoriul României
se vor aplica în perimetrul Bazei, conform
prevederilor prezentului Acord. Este obligaţia
forţelor Statelor Unite şi a componentei civile şi
a membrilor acestora, ca şi a dependenţilor lor,
să respecte legile României şi să se abţină de la
orice activitate neconformă cu spiritul prezentului
Acord.
4. Forţele Statelor Unite vor utiliza Baza
fără a aduce prejudicii suveranităţii şi legislaţiei
României.
5. Operaţiunile din Bază se desfăşoară cu
luarea corespunzătoare în considerare a sănătăţii şi
a siguranţei publice.»
Comentariu (pentru alin. 3-5): Acest ansamblu
de dispoziţii dă substanţă şi detaliază principiul
enunţat anterior al menţinerii jurisdicţiei României
asupra Bazei. Astfel, este confirmată aplicarea
legislaţiei române asupra Bazei, iar membrii forţelor
Statelor Unite, ai componentei civile şi dependenţii
lor au obligaţia de a respecta legislaţia română.
Este importantă dispoziţia alin. 4, conform căreia
orice activitate desfăşurată în procesul de utilizare
a Bazei se va face cu respectarea suveranităţii şi
a legilor române, fără a aduce prejudicii acestora.
Este o garanţie suplimentară de natură să confere
soliditate cooperării prevăzute de Acord. În plus,
SUA trebuie să desfăşoare orice activităţi cu luarea
măsurilor de precauţie necesare pentru a nu aduce
atingere sănătăţii şi siguranţei publice, menţiune
ce garantează că activitatea şi elementele din Bază
sunt inofensive pentru populaţia zonei.
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«6. România şi Statele Unite se vor coordona şi
vor coopera cu privire la securitatea transportului
elementelor Sistemului de Apărare împotriva
Rachetelor Balistice în timpul transportului pe
teritoriul României în afara Bazei. România
recunoaşte dreptul Statelor Unite de a proteja
aceste elemente. Procedura aplicabilă va fi stabilită
într-un aranjament de implementare.»
Comentariu: Având în vedere că pentru
amplasarea Sistemului este necesar transportul
componentelor pe teritoriul României, textul
prevede obligaţia de coordonare şi cooperare
operativă a autorităţile române şi americane pentru
asigurarea securităţii transportului, urmând ca
detaliile acestei cooperări să fie clarificate printrun aranjament de implementare. Ulterior intrării
în vigoarea a Acordului (23 decembrie 2011),
a fost negociat şi convenit un amendament la
Aranjamentul de Implementare privind securitatea
din 20 iulie 2007, la Acordul de cooperare
în domeniul apărării din 2005, prin care au
fost reglementate procedurile necesare pentru
asigurarea securităţii componentelor sistemului
de apărare antirachetă în timpul transportului pe
teritoriul României. Amendamentul la aranjament
a fost semnat de către co-preşedinţii Comitetului
Mixt creat prin Acordul de cooperare în domeniul
apărării la data de 29 iunie 201210.
«7. România va asigura, conform legislaţiei
române în vigoare, ca folosirea suprafeţelor de
teren din jurul Bazei să fie conformă cu operarea
Facilităţii şi a Sistemului de Apărare împotriva
Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România.
Statele Unite vor furniza informaţiile relevante
pentru ca România să reglementeze modul
de folosire a suprafeţelor de teren din jurul
Bazei. Parametrii specifici şi limitările folosirii
terenului vor fi stabilite într-un aranjament de
implementare.»
Comentariu: Instalarea de construcţii sau de alte
structuri în imediata proximitate a Bazei ar putea
să afecteze din punct de vedere tehnic funcţionarea
corespunzătoare a Sistemului antirachetă. Pentru
a evita o astfel de situaţie, autorităţile române
– în aplicarea legislaţiei interne în vigoare – vor
lua măsurile necesare ca folosirea terenurilor
limitrofe să fie conformă cu cerinţele operaţionale
ale Sistemului. Această prevedere din Acord
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corespunde de altfel legislaţiei din România, care
stipulează necesitatea obţinerii avizului Statului
Major General pentru autorizarea oricăror lucrări
în apropierea obiectivelor militare (cum este şi
Baza de la Deveselu). Ulterior intrării în vigoare a
Acordului (23 decembrie 2011), a fost negociat şi
convenit un Aranjament de Implementare privind
folosirea terenurilor din jurul Bazei, care a fost
semnat la 29 iunie 2012, de către co-preşedinţii
Comitetului Mixt creat prin Acordul de cooperare
în domeniul apărării din 200511.
«8. România va stabili un spaţiu aerian
restricţionat deasupra şi în jurul Bazei. România
va stabili restricţii de trafic aerian. Parametrii
detaliaţi pentru zonele menţionate, precum şi
principiile stabilirii şi operării lor, şi ale cooperării
între autorităţile competente ale României şi
Statelor Unite privind utilizarea spaţiului aerian
românesc vor fi prevăzute într-un aranjament de
implementare. Statele Unite vor furniza informaţiile
relevante pentru ca România să reglementeze
utilizarea spaţiului aerian de deasupra şi din jurul
Bazei.»
Comentariu: Pentru a permite funcţionarea
Sistemului, dar şi pentru a evita punerea în pericol
a aeronavelor care ar tranzita spaţiul aerian
în imediata vecinătate a Bazei, va fi necesară
introducerea unor restricţii în privinţa traficului
aerian. Această sarcină va reveni autorităţilor
române competente, SUA urmând să furnizeze
informaţiile relevante, pentru a permite definirea
exactă a restricţiilor. Ulterior intrării în vigoare a
Acordului (23 decembrie 2011), a fost negociat şi
convenit un Aranjament de Implementare privind
folosirea spaţiului aerian de deasupra şi din jurul
Bazei, care a fost semnat la 29 iunie 2012, de către
co-preşedinţii Comitetului Mixt creat prin Acordul
de cooperare în domeniul apărării din 200512.
«9. Numărul membrilor forţei Statelor Unite şi
ai componentei civile desfăşuraţi în Bază după ce
faza de construcţie este finalizată şi operaţiunile
încep nu va depăşi 500. Numărul membrilor forţei
Statelor Unite desfăşuraţi în Bază în mod obişnuit
va fi de aproximativ 150 de persoane.»
Comentariu: Este un text important al Acordului
prin care este asigurat un plafon numeric (500 de
persoane, atât pentru membrii forţei SUA, cât şi
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pentru componenta civilă), astfel încât personalul
să nu depăşească numărul necesar pentru operarea
Sistemului.
Acest alineat asigură astfel controlul, firesc,
al părţii române asupra acestui aspect, care ţine
de suveranitatea României, dar şi gradul de
transparenţă publică necesar pentru opinia publică
din România şi pentru partenerii externi. Alineatul
reflectă faptul că, în mod concret, plafonul de 500
de persoane va fi necesar mai ales în perioada
pregătirii locaţiei pentru a deveni operaţională
sau în situaţii care necesită sporirea numărului
de personal, în perioada operaţională, şi include,
pentru predictibilitate, o menţiune, în sensul că
numărul de membri ai forţelor SUA desfăşuraţi în
Bază în mod obişnuit va fi de aproximativ 150 de
persoane.
«10. Statele Unite pot, după obţinerea
autorizării necesare, prevăzută în alineatele (11) şi
(12), să întreprindă măsuri de construcţie şi să facă
modificări majore şi îmbunătăţiri şi să menţină,
să întreţină şi să opereze instalaţii şi elemente de
infrastructură pentru apărarea împotriva rachetelor
balistice în Bază. În cursul unor astfel de activităţi,
Statele Unite pot:
(a) să utilizeze, modifice sau să demoleze
instalaţii şi elemente existente de infrastructură în
Facilitate;
(b) să înlăture vegetaţia existentă; şi
(c) să excaveze solul în Facilitate cu luarea în
considerare corespunzătoare a legislaţiei române
privind protejarea siturilor arheologice.»
Comentariu: Pentru amplasarea efectivă
a Sistemului va fi nevoie de realizarea unor
construcţii care să adăpostească echipamentul şi
personalul care îl utilizează, fiind necesar să se
permită forţelor americane să realizeze activităţile
corespunzătoare de construire sau de ajustare a
infrastructurii existente, cu respectarea legislaţiei
române.
«11. Anterior începerii unei activităţi de
construcţie referitoare la Bază, Statele Unite vor
furniza României o planificare a activităţii de
construcţie. Statele Unite vor transmite de asemenea
toată documentaţia de construire relevantă înainte
de a solicita autorizarea României. România va
răspunde solicitării Statelor Unite pentru autorizare
în treizeci de zile de la transmiterea oficială a

documentelor relevante. În cazul unor construcţii
în interiorul Bazei, dacă România nu emite
autorizaţia în treizeci de zile, Statele Unite pot să
înceapă activităţile de construcţie planificate.
12. România va obţine autorizaţia necesară
pentru construire în conformitate cu legislaţia
română şi prevederile Acordului de cooperare
în domeniul apărării şi cu aranjamentele de
implementare aplicabile. În cazul construcţiilor
în interiorul Bazei, această autorizaţie va permite
Statelor Unite să înceapă construirea după ce
treizeci şi cinci la sută din proiect este transmis
României, în timp ce în cazul construcţiilor în
afara Bazei şi în legătură cu ea, această autorizaţie
va permite Statelor Unite să înceapă construirea
după ce sută la sută din proiect este transmis
României.»
Comentariu (pentru alin. 11-12): Cele două
alineate fixează un mecanism funcţional de
autorizare a construcţiilor care vor fi realizate
de partea americană în Bază sau în legătură cu
Baza. Este un regim echilibrat, flexibil şi care ia
în considerare legislaţiile ambelor ţări, precum şi
necesităţile operaţionale, astfel încât să se evite
întârzierile în procesul de instalare a Sistemului în
Baza de la Deveselu, întârzieri care ar fi în defavoarea
ambelor părţi (şi implicit a calendarului viitorului
sistem NATO). Astfel, s-a ţinut cont că procedurile
aplicabile forţelor SUA permit începerea lucrărilor
după completarea a treizeci şi cinci la sută din
proiect. În aceste condiţii s-a prevăzut că, pentru
construcţiile din interiorul Bazei Statele Unite pot
să înceapă construirea după ce treizeci şi cinci la
sută din proiect este transmis României, în timp ce
în cazul construcţiilor în afara Bazei, se va permite
Statelor Unite să înceapă construirea după ce sută
la sută din proiect este transmis României. Este o
reglementare funcţională, care permite realizarea
eficientă şi la timp a pregătirilor pentru ca Sistemul
să devină operaţional în termenul prevăzut (la
orizontul anului 2015). Ulterior intrării în vigoare
a Acordului (23 decembrie 2011), a fost negociat
şi convenit un amendament la Aranjamentul de
Implementare din 31 octombrie 2007, încheiat în
baza Acordului de cooperare în domeniul apărării
din 2005, care vizează operaţiunile cu proprietăţi
imobiliare şi managementul proprietăţii imobiliare
(gestionarea inventarului de construcţii şi structuri
din zonele şi facilităţile unde este permisă prezenţa
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forţelor SUA), care a fost semnat la 29 iunie 2012,
de către co-preşedinţii Comitetului Mixt creat prin
Acordul de cooperare în domeniul apărării din
200513.
«13. Forţele Statelor Unite vor utiliza, în măsura
posibilului, persoane fizice şi juridice locale ca
furnizori de bunuri şi servicii pentru realizarea
unor contracte, în măsura în care ofertele unor
astfel de furnizori sunt competitive şi sunt cele mai
avantajoase.
14. În măsura posibilului, forţele Statelor
Unite vor acorda contractorilor cetăţeni români
şi persoane juridice înregistrate în România un
tratament nu mai puţin favorabil ca acela acordat
contractorilor care nu sunt cetăţeni români şi
persoane juridice înregistrate în România.»
Comentariu (pentru alin. 13-14): Prin introducerea acestor prevederi s-a obţinut de către partea
română să se asigure un tratament mai favorabil
pentru furnizorii locali de bunuri şi servicii, care
vor avea oportunitatea încheierii unor contracte
cu forţele SUA. De altfel, la 13 şi 14 iunie 2012,
autorităţile militare americane au organizat la Bucureşti şi Caracal două conferinţe dedicate prezentării oportunităţilor de afaceri pentru companiile
locale în legătură cu amenajarea bazei, fiind indicată posibilitatea încheierii de contracte în valoare
maximă de 350 milioane de dolari.14
«15. Baza şi personalul militar şi civil român
aflat în Bază vor fi sub comandă română exercitată
de către un reprezentant al forţelor armate române
(denumit în continuare „Comandantul român”).
16. Comandantul român va fi desemnat
în treizeci de zile de la intrarea în vigoare a
prezentului Acord. Comandantul român sau
persoanele desemnate de acesta vor reprezenta
punctul de contact român pentru activităţile legate
de operaţiunile din Bază. Punctul de contact român
va avea un birou în Bază.
17. Comandantul român, inter alia:
(a) va consilia în legătură cu relaţionarea cu
instituţiile guvernamentale şi locale române şi va
facilita contactele cu astfel de instituţii;
(b) va participa la coordonarea sprijinului
logistic reciproc pentru personalul militar şi civil
aflat în Bază;
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(c) va participa la coordonarea asigurării
securităţii în incinta Bazei;
(d) va participa la coordonarea instruirii comune
în incinta Bazei; şi
(e) va consilia Reprezentantul de rang înalt
al Statelor Unite cu privire la legislaţia română
relevantă pentru operarea Bazei.»
Comentariu (pentru alin. 15-17): Prevederile
au un rol important, care confirmă practic controlul
României asupra Bazei şi care decurg din regimul
acesteia de locaţie aflată sub jurisdicţia suverană a
României. Astfel, persoana care exercită comanda
asupra Bazei (Comandantul român) va fi un
reprezentant al Forţelor Armate Române, care va
avea rolul de punct de contact pentru realizarea
coordonării cu forţele americane în privinţa tuturor
activităţilor din Bază şi acordarea întregului sprijin
va fi necesară. Aceste alineate, completate de cele
subsecvente, stabilesc procedura de numire şi
descriu atribuţiile sale.
«18. Comandantul român va notifica
Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite
cu privire la acţiunile forţelor Statelor Unite,
dependenţilor, contractorilor Statelor Unite, şi
angajaţilor contractorilor Statelor Unite care apar
ca neconforme cu legislaţia română. Comandatul
român şi Reprezentantul de rang înalt al Statelor
Unite vor coopera pentru a preveni şi gestiona
astfel de situaţii.»
Comentariu: Forţele SUA au obligaţia să
respecte legislaţia română, una din atribuţiile
Comandantului român fiind de a semnala
omologului său american eventuale abateri din
partea personalului american şi de a coopera cu
acesta pentru preîntâmpinarea şi soluţionarea
acestor unor astfel de situaţii.
«19. Comandantul român şi reprezentanţii săi
autorizaţi vor avea acces în întregul perimetru al
Bazei, conform prevederilor articolului V alineatul
(6).»
Comentariu: În aplicarea prevederilor referitoare la menţinerea autorităţii şi prerogativelor
părţii române asupra întregului areal al Bazei – inclusiv Facilitatea unde va fi instalat Sistemul – este
confirmat accesul nestingherit al Comandantului
român în Facilitate.
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«20. Comandantul român, în cooperare cu
Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite,
va stabili procedurile de acces în Bază, inclusiv
măsurile adecvate de siguranţă şi securitate care
vor fi aplicate pentru intrarea în Bază, şi va emite
permisele corespunzătoare de acces în Bază.
21. România va fi responsabilă pentru asigurarea
securităţii şi protecţiei Bazei în afara perimetrului
Facilităţii.
22. În aplicarea Acordului de cooperare în
domeniul apărării, a SOFA Suplimentar şi a
aranjamentelor lor de implementare relevante,
Părţile, inclusiv Comandantul român şi
Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite
omolog, vor schimba informaţii cu privire la
securitatea şi protecţia Bazei, iar România se va
coordona cu Statele Unite în privinţa planificării
pentru securitate şi protecţie, atât înainte, cât şi
după ce Sistemul de Apărare împotriva Rachetelor
Balistice al Statelor Unite în România devine
operaţional.»

în zonă, acel comandant sau reprezentant de rang
înalt îşi va informa imediat omologul.
25. Părţile se angajează să coopereze, în mod
corespunzător, pentru schimbul de informaţii
referitoare la toate ameninţările la adresa Bazei
sau care au legătură cu funcţionarea Sistemului de
Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor
Unite în România.
26. Părţile vor desfăşura această cooperare cu
privire la Bază şi Facilitate şi vor stabili proceduri
pentru schimbul în timp util al informaţiilor
şi datelor contrainformative prin instituţiile şi
organizaţiile competente, prin intermediul unor
mecanisme care vor fi stipulate într-un aranjament
de implementare.»

Comentariu (pentru alin. 20-22): Aceste
alineate privesc modul de asigurare a securităţii
în Bază. Responsabilităţile sunt împărţite în mod
firesc: întrucât Baza este o locaţie a Ministerului
Apărării Naţionale din România, aflată sub
jurisdicţia României, părţii române îi revine
protecţia securităţii Bazei, în vreme ce SUA va
asigura, complementar, securitatea Facilităţii (vezi
articolul V). Accesul în bază şi regimul aferent
acestuia este decis de către Comandantul român,
care stabileşte procedurile de securitate necesare şi
emite autorizaţiile corespunzătoare, consultându-l
şi pe omologul american. În contextul obligaţiei de
asigurare a securităţii directe a Bazei, schimbul de
informaţii este foarte important şi, în acest scop,
alin. 22 stabileşte procedurile necesare.

Comentariu (pentru alin. 23-26): Aceste
alineate le completează pe cele precedente în ce
priveşte modul de asigurare a securităţii în Bază.
Dacă forţele SUA utilizează contractori pentru pază,
aceştia vor trebui să respecte legislaţia română.
Cele două părţi se angajează să coopereze în mod
activ pentru asigurarea schimbului de informaţii
şi sesizării reciproce cu privire la situaţii de
urgenţă. Este importantă în acest context referirea
din alin. 24 la siguranţa populaţiei din zonă,
care este o preocupare permanentă a părţilor pe
parcursul derulării activităţii din Bază. Prevederile
anterioare privind cooperarea în ce priveşte
schimbul de informaţii sunt completate de aceste
alineate care extind sfera acestei cooperări nu doar
la asigurarea securităţii perimetrului Bazei, în sens
restrâns, dar şi la ameninţări la adresa Bazei care
au legătură cu funcţionarea Sistemului. În acest
sens, este extrem de importantă stabilirea, conform
alin. 26, a procedurilor şi mecanismelor pentru
schimbul în timp util al informaţiilor şi datelor
contrainformative prin instituţiile şi organizaţiile
competente ale părţilor.

«23. În cazul în care securitatea şi protecţia
sunt asigurate de către contractori, aceste entităţi
au obligaţia de a respecta toate cerinţele relevante
ale legii române.

«27. Limitele Bazei şi ale Facilităţii sunt
reprezentate, cu scop ilustrativ, în harta anexată.
Detaliile tehnice ale hărţii pot fi actualizate printrun aranjament de implementare.»

24. În cazul în care Comandantul român sau
Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite
sesizează o situaţie de criză în cadrul Bazei care
ar putea afecta siguranţa populaţiei care locuieşte

Comentariu: Pentru raţiuni pur ilustrative,
în scopul asigurării corecte a informării publice
şi a transparenţei necesare, părţile au convenit
includerea în Acord a unei anexe cu o hartă pe care
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sunt figurate limitele Bazei şi Facilităţii amplasate în
perimetrul acesteia. În cazul în care, pentru motive
strict tehnice, sunt necesare unele modificări ale
perimetrului Bazei de la Deveselu sau al Facilităţii,
este prevăzută posibilitatea actualizării acesteia
prin încheierea unui aranjament de implementare.
NOTE:
1�����������������������������������������
În perioada 2010-2011, Bogdan AURESCU a
fost negociatorul-şef al Acordului privind amplasarea
sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al
Statelor Unite în România, semnat la Washington, la
13 septembrie 2011, respectiv al Declaraţiei Comune
România-SUA privind Parteneriatul Strategic pentru
Secolul XXI, adoptată la aceeaşi dată.
2����������������������������������������������
Întrebări şi răspunsuri privind participarea
României la sistemul de apărare antirachetă al SUA,
site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe, Dosare
politice de actualitate, http://www.mae.ro/node/1523 (accesat
la data de 30 iunie 2012).
3������������������
The White House, President Obama Speaks on
Missile Defense in Europe, September 17, 2009, http://
www.whitehouse.gov/video/President-Obama-Speakson-Missile-Defense-in-Europe#transcript ������������
(accesat la
data de 30 iunie 2012).
4��������������������������������������������������������
Articolul 39 din Legea tratatelor prevede în alineatul
2 că „După semnare, până la publicarea în Monitorul
Oficial al României, Partea I, textele tratatelor bilaterale
pot fi făcute publice cu acordul expres al celeilalte părţi,
(...) a) în cazul tratatelor la nivel de stat – cu aprobarea
Preşedintelui României; (...)” .
5 Textul Acordului, în limba română (scanat după
alternatul român original care a fost parafat la 6 iunie
2011 şi semnat la 13 septembrie 2011), se poate
consulta pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor
Externe,
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/
tratate/2011.09_scut_ro.pdf (accesat la data de 30 iunie
2012), precum şi în Monitorul Oficial al României
nr. 910 din 21 decembrie 2011, Partea I, în care este
publicată Legea nr. 290/2011, de ratificare a Acordului.
Pentru textul în limba engleză, vezi US ��������������
Department of
State, The Agreement between Romania and the United
States of America on the Deployment of the United
States Ballistic Missile Defense System in Romania,
http://www.state.gov/t/avc/trty/172915.htm ������������
(accesat la
data de 30 iunie 2012).
6 Întrebări şi răspunsuri privind participarea
României la sistemul de apărare antirachetă al SUA,
site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe, Dosare
politice de actualitate, http://www.mae.ro/node/1523 (accesat
la data de 30 iunie 2012).
7 Comunicat de presă al MAE „Participarea
secretarului de stat Bogdan Aurescu la reuniunea
Comitetului Mixt româno-american care gestionează
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aplicarea Acordului dintre România şi SUA privind
activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul
României”, site-ul oficial al Ministerului Afacerilor
Externe, http://www.mae.ro/node/14242 (accesat la data de
30 iunie 2012).
8� Acordul dintre Guvernul Republicii Polone şi
Guvernul Statelor Unite ale Americii privind amplasarea
unor interceptori tereştri în teritoriul Republicii
Polone, semnat la Varşovia la 20 august 2008, amendat
prin Protocol adiţional (pentru a fi adaptat noii formule
americane de apărare antirachetă – EPAA), intrat în
vigoare în 15 septembrie 2011.
9� Acordul între Republica Cehă şi Statele Unite
ale Americii privind stabilirea unei locaţii radar a
sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice
al SUA în Republica Cehă, semnat la Praga, la 8 iulie
2008, nu a mai intrat în vigoare.
10�����������������������������������������
Comunicat de presă al MAE „Participarea
secretarului de stat Bogdan Aurescu la reuniunea
Comitetului Mixt româno-american care gestionează
aplicarea Acordului dintre România şi SUA privind
activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul
României”, site-ul oficial al Ministerului Afacerilor
Externe, http://www.mae.ro/node/14242 (accesat la data de
30 iunie 2012).
11�����������������������������������������
Comunicat de presă al MAE „Participarea
secretarului de stat Bogdan Aurescu la reuniunea
Comitetului Mixt româno-american care gestionează
aplicarea Acordului dintre România şi SUA privind
activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul
României”, site-ul oficial al Ministerului Afacerilor
Externe, http://www.mae.ro/node/14242 (accesat la data de
30 iunie 2012).
12�����������������������������������������
Comunicat de presă al MAE „Participarea
secretarului de stat Bogdan Aurescu la reuniunea
Comitetului Mixt româno-american care gestionează
aplicarea Acordului dintre România şi SUA privind
activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul
României”, site-ul oficial al Ministerului Afacerilor
Externe, http://www.mae.ro/node/14242 (accesat la data de
30 iunie 2012).
13�����������������������������������������
Comunicat de presă al MAE „Participarea
secretarului de stat Bogdan Aurescu la reuniunea
Comitetului Mixt româno-american care gestionează
aplicarea Acordului dintre România şi SUA privind
activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul
României”, site-ul oficial al Ministerului Afacerilor
Externe, http://www.mae.ro/node/14242 (accesat la data de
30 iunie 2012).
14�����������������������������������������
Comunicat de presă al MAE „Participarea
secretarului de stat Bogdan Aurescu la Conferinţa
Industry Days”, site-ul oficial al Ministerului Afacerilor
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RELAŢIA DINTRE NATO ŞI UE
DIN PERSPECTIVA IMPLICAŢIILOR
CONCEPTELOR „SMART DEFENCE”
ŞI „POOLING AND SHARING”
Cristina BOGZEANU*

Conceptele „pooling and sharing”, dezvoltat
la nivelul UE, şi „smart defence”, la cel al NATO,
se referă la o modalitate inteligentă de a investi
în apărare, de a comasa resursele şi de a crea sau
achiziţiona capabilităţi care să fie utilizate în comun
de către statele participante. Deşi sunt prezentate
într-o aură de noutate, ca soluţii inovative pentru
problemele actuale cu care se confruntă actorii
europeni, SUA, dar şi NATO şi UE, în materie
de investiţii în apărare, definiţia generală a
conceptelor aminteşte de aspecte precum „apărare
comună”, „cooperare structurată permanentă”,
„misiuni ale Agenţiei Europene de Apărare”,
„burden sharing” etc. Ideea centrală a articolului
este aceea că, deşi problema eficientizării
investiţiilor în apărare nu este nicidecum de dată
recentă, perioada pe care lumea o traversează în
prezent oferă contextul ideal al dezvoltării ei, fapt
ce ar aduce, într-adevăr, o serie de beneficii în
materie de planificare a apărării, dacă dificultăţile
aferente lor vor fi gestionate adecvat.
Cuvinte-cheie: „pooling and sharing”; „smart
defence”; capabilităţi militare; criza economică
şi financiară mondială; Europa; cooperare;
specializare; provocări; avantaje.

Introducere
Recent, la nivelul NATO şi UE, conceptele de
apărare inteligentă („smart defence”) şi punerea
în comun şi partajarea („pooling and sharing”)1
marchează modul în care cele două organizaţii
se raportează la problemele aferente securităţii şi
apărării în prezent.
În linii mari, cele două noţiuni presupun
existenţa unor eforturi de a coopera, de a pune în
comun capabilităţile statelor membre, de a investi
împreună în dezvoltarea capabilităţilor necesare
pentru utilizarea lor în comun ulterior. Practic,
„smart defence” şi „pooling and sharing” vorbesc
despre eficientizarea cheltuielilor pentru apărare
în contextul creat de criza economică şi financiară
mondială.
Criza ce a debutat în 2007 a generat o serie de
transformări la nivel internaţional, transformări
cu un impact consistent asupra caracteristicilor
mediului internaţional de securitate. Astfel, pe de
o parte, putem vorbi în continuare despre riscuri
şi ameninţări de securitate notabile, imposibil
de ignorat de orice actor statal sau non-statal al
arenei internaţionale. Terorismul internaţional,
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studiile doctorale, în domeniul Ştiinţe Militare şi Informaţii, în cadrul aceleiaşi instituţii, Bucureşti,
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proliferarea armelor de distrugere în masă,
criminalitatea organizată, conflictele inter-etnice,
riscurile şi ameninţările aferente securităţii
energetice şi cibernetice nu au încetat să atragă
atenţia comunităţii internaţionale. Pe de altă parte,
însă, odată cu manifestarea şi propagarea efectelor
crizei economice şi financiare, contextul în care
toate riscurile şi ameninţările enunţate mai sus
sunt abordate se complică.
În primul rând, criza a relevat punctele tari şi pe
cele slabe ale actorilor internaţionali, demonstrând
că, pe arena internaţională, noi centre de putere
încep să se afirme din ce în mai puternic, în special
din punct de vedere economic, centre cunoscute,
în general, sub acronimul BRICS (Brazilia,
Rusia, India, China, Africa de Sud), ceea ce,
concomitent, oferă indicii asupra scăderii puterii
şi influenţei Statelor Unite ale Americii pe arena
internaţională. Mai mult, SUA au resimţit efectele
crizei economice şi financiare mult mai puternic
decât alţi actori, China fiind un exemplu elocvent
în acest sens.
Astfel, pentru principalul contributor la bugetul
NATO, SUA, a cărei contribuţie se ridica la
aproximativ 75%, a devenit necesară o revizuire
a cheltuielilor pentru apărare, inclusiv a aportului
financiar la bugetul alianţei nord-atlantice. În
paralel, emergenţa noilor centre de putere, alături
de stabilitatea care caracterizează mediul european
de securitate din punct de vedere militar şi de
perspectiva relativ apropiată a încheierii războiului
din Irak şi a retragerii trupelor din Afganistan, a
determinat o reconsiderare a zonelor de interes
strategic ale SUA, interesul acestora fiind atras
preponderent de regiunea Asia-Pacific. Regiune ce
concentrează o mare parte din resursele economice,
demografice şi energetice ale lumii, Asia-Pacific
necesită un nivel mai mare de implicare a SUA,
astfel încât să se creeze o arhitectură care „va duce
la păstrarea leadershipului american în viitorul
previzibil”2.
În acest context, s-a conturat necesitatea
unei noi abordări în ceea ce priveşte planificarea
apărării, astfel încât NATO, per ansamblu, dar şi
UE şi statele europene să beneficieze de aceleaşi
garanţii de securitate.
Soluţia a fost identificată în practica punerii
în comun a resurselor şi a partajării lor, în cadrul
unor iniţiative coordonate la nivelul NATO şi UE
– „smart defence” şi pooling and sharing”.

1. Apărarea inteligentă – între tradiţie
şi inovaţie
A pune în comun şi partaja resursele pentru
apărare presupune o componentă care ţine de
tradiţie şi una care ţine de noutate, de flexibilitate,
de adaptare la un nou context. Latura tradiţională
a apărării inteligente poate fi abordată din două
perspective distincte. În primul rând, este vorba
de faptul că ideea în sine nu este una nouă,
inventată în actualul context internaţional, ci una
cu o istorie relativ consistentă. La nivelul UE,
ideea de a pune în comun resursele pentru apărare
în vederea obţinerii unor avantaje economice şi
de securitate este inerentă concepţiei primelor
comunităţi europene. Spre exemplu, Comunitatea
Europeană a Cărbunelui şi Oţelului, creată în 1951,
presupunea partajarea resurselor de cărbune şi oţel
(materia primă pentru producţia de armament)
de către Franţa, Germania de Vest, Italia, Belgia,
Luxemburg şi Olanda în vederea susţinerii creşterii
economice a acestora în perioada post-belică, dar
şi a obţinerii unui nivel mai mare de securitate,
prin creşterea încrederii mutuale dintre statele ce
o alcătuiau3.
Mai mult, acest mod de a aborda securitatea,
în special componenta de procurare şi utilizare a
capabilităţilor s-a păstrat, în opinia noastră, dea lungul timpului. Astfel, în 2004, a fost creată
Agenţia Europeană de Apărare, având drept scop
„dezvoltarea capacităţilor de apărare în domeniul
gestionării situaţiilor de criză, promovarea şi
îmbunătăţirea cooperării europene în materie
de armament, consolidarea bazei industriale
şi tehnologice europene în domeniul apărării
şi crearea unei pieţe europene competitive a
echipamentelor de apărare, precum şi promovarea
cercetării, în legătură cu activităţile de cercetare
comunitare, după caz, în vederea atingerii celor
mai înalte niveluri strategice a capacităţilor viitoare
de apărare şi securitate, întărind astfel potenţialul
industrial al Europei în acest domeniu”4. Practic,
în momentul în care a început dezvoltarea oficială
a ideii de „pooling and sharing”, UE avea deja
creată instituţia necesară punerii în operă a acestei
idei, misiunea ei fiind aceea de a îmbunătăţi
capabilităţile de apărare ale UE, coordonând
eforturile statelor membre.
Tratatul de la Lisabona (2009) oferă, de
asemenea, căi, instrumente care se apropie de
implicaţiile „pooling and sharing”. Dincolo de
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faptul că acesta conţine şi baza legală a funcţionării
Agenţiei Europene de Apărare (AEA), Tratatul de
la Lisabona introduce şi posibilitatea cooperării
structurate permanente, care urmăreşte dezvoltarea
capabilităţilor militare ale statelor membre. Aceasta
nu trebuie confundată cu procedura cooperării
întărite, care exclude problemele având implicaţii
militare sau de apărare şi nici cu conceptul în sine
de „pooling and sharing”. Cooperarea structurată
permanentă se înscrie în manifestările conceptului
de „Europă cu mai multe viteze” şi permite unui
anumit grup de state să realizeze un grad crescut
de integrare, fiind de presupus că celelalte le vor
ajunge din urmă pe măsură ce îşi vor dezvolta
capabilităţile necesare, pe când „pooling and
sharing” are o extindere europeană, presupunând
că toate statele membre ale UE beneficiază de
capabilităţile dezvoltate în urma acestei iniţiative,
fiecare stat în parte participând la implementarea
sa, în funcţie de capabilităţile pe care le deţine
deja, dar şi de capacitatea de a participa la proiecte
europene de acest gen şi de interesele definite la
nivel naţional şi european.
De asemenea, relevantă este, în ceea ce priveşte
lungul istoric al noţiunii „pooling and sharing” la
nivelul UE, şi ideea de apărare comună. Conform
Tratatului de la Lisabona, politica de securitate şi
apărare comună include şi formarea progresivă
a politicii de apărare comună a UE 5. Cercetările
realizate asupra acestui concept6 relevă faptul că
apărarea comună presupune o serie de caracteristici
care, în prezent, pot fi ataşate, în opinia noastră,
conceptului „pooling and sharing”. Conform sursei
citate, apărarea comună „implică constituirea
(cu aportul şi prin voinţa tuturor statelor
participante) a instrumentelor – instituţii, resurse
umane, materiale, financiare, informaţionale,
acte normative juridice – destinate să le protejeze
interesele fundamentale, să le apere teritoriul,
integritatea, suveranitatea”7. Asemănarea dintre
această definiţie şi implicaţiile ideii de „pooling
and sharing” sunt evidente – ambele presupunând
contribuţia mai multor state în vederea creării unor
instrumente necesare sporirii gradului de securitate,
însă, conceptul nou lansat este unul mai restrâns,
specific şi aplicabil doar anumitor capabilităţi,
motiv pentru care poate fi considerat un pas, o
etapă către atingerea dezideratului european de
crearea a unei politici comune de apărare.
Şi la nivelul NATO, principiul „partajării poverii” (burden sharing) apărării poate fi observat încă

36

de la formarea alianţei8, problema fiind reprezentată dintotdeauna de raportul dintre contribuţia SUA
şi cea a statelor europene la securitatea şi apărarea
celor din urmă. Doar contextul istoric, al mediului
internaţional de securitate s-a modificat de-a lungul timpului.
Noutatea aferentă conceptului „smart defence”
constă, atât la nivelul NATO, cât şi al UE, în
amploarea pe care o capătă în contextul creat de
criza economică şi financiară mondială, în atenţia
care i se acordă pe plan european, în faptul că
acesta dobândeşte o dimensiune instituţională din
ce în ce mai clar definită şi că se concretizează în
proiecte gândite, elaborate şi implementate în urma
unor analize competente şi relevante. Astfel, dacă
în ceea ce priveşte UE, „pooling and sharing” este
o idee inerentă, inclusă în concepţia AEA, NATO
cunoaşte o dezvoltare a aparatului său instituţional
astfel încât „smart defence” să devină principala
atribuţie a unui organism specializat. Prin urmare,
la 6 iulie 2012, ia naştere Organizaţia NATO pentru
Achiziţii (The NATO Procurement Organization),
ce urmează a deveni operaţională în 2014.
O altă problemă de noutate ataşată acestor
concepte este legată de sensul în care se realizează
contagiunea ideatică în cadrul relaţiei dintre NATO
şi UE. Dimensiunea de securitate şi apărare a UE
are un istoric mai restrâns decât NATO, organizaţie
politico-militară, cu atribuţii clar stabilite în
domeniul securităţii şi apărării şi, în consecinţă,
multe dintre evoluţiile, iniţiativele de dezvoltare a
Politicii Externe şi de Securitate Comună au fost, în
fapt, variante adaptate ale viziunii NATO, plecând
de la premisa că abordările celor două organizaţii
nu trebuie să se suprapună, ci să se completeze
reciproc. Însă, în ceea ce priveşte „pooling and
sharing” şi „smart defence”, preluarea noţiunii
s-a realizat în sens invers, de la UE spre NATO,
conceptul fiind, mai întâi, dezvoltat în cadrul
Agenţiei Europene de Apărare.
Acest fenomen comportă două implicaţii. În
primul rând, principiul „smart defence”, indiferent
că este abordat la nivelul NATO sau al UE, este
legat intrinsec de statele europene. La nivelul
UE, vorbim despre necesitatea de a dezvolta
capabilităţile militare necesare susţinerii ambiţiilor
politice ale Uniunii per ansamblu, precum şi ale
fiecărui stat membru în parte; la nivelul NATO,
eforturile de a identifica şi găsi o soluţie inteligentă
de a dezvolta şi procura echipament militar au
fost generate de scăderea contribuţiei financiare a
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statelor europene la bugetul NATO, concomitent
cu necesitatea SUA de a-şi reduce aportul financiar
şi cu deplasarea atenţiei Washingtonului asupra
unei noi zone de interes strategic.
În al doilea rând, putem vorbi despre o
suprapunere a acestei probleme de noutate (sensul
contagiunii ideatice) cu una care se înscrie în
modul tradiţional de dezvoltarea a dimensiunii
de securitate şi apărare la nivelul UE şi aceasta
deoarece modificările în acest domeniu s-au
manifestat ca răspunsuri ale UE la mutaţiile apărute
la nivelul mediului internaţional de securitate şi al
politicii internaţionale, ceea ce face ca dezvoltarea
Politicii de Securitate şi Apărare Comune să fie un
proces reactiv şi nu unul proactiv, unul concentrat
asupra rectificării neajunsurilor din trecut şi orientat
către viitor9. „Pooling and sharing” sau, cel puţin,
amploarea pe care a căpătat-o recent se înscrie în
aceeaşi tradiţie europeană reactivă a dezvoltării
dimensiunii de securitate şi apărare. Motivaţia
care stă la baza afirmaţiei noastre se regăseşte în
reacţia SUA, a statelor europene, a NATO şi a
UE la escaladarea crizei din Libia (2011). Nordul
Africii se înscrie în aria de interes atât a UE (prin
faptul că această regiune este inclusă în Politica
Europeană de Vecinătate), cât şi a statelor sale
membre (Franţa, spre exemplu)10. Ca rezultat
firesc, coaliţia militară ce a intervenit în Libia a
fost condusă, în primă instanţă, de state europene
şi nu de SUA sub umbrela NATO, acesta din urmă
intervenind doar ulterior. Această situaţie poate
fi interpretată drept o retragere a SUA din primplanul gestionării crizelor internaţionale ce au loc
departe de graniţele lor naţionale, ce a generat
eforturile europenilor de a-şi dezvolta capacitatea
de apărare la nivelul UE. În aceeaşi ordine de idei
se înscrie şi mutarea interesului strategic al SUA
asupra regiunii din Asia-Pacific, fapt ce presupune
concentrarea resurselor către aceasta. Mai mult, în
condiţiile impactului crizei economice şi financiare
asupra bugetelor militare, implicarea SUA în
procesul de garantare a securităţii unei regiuni
stabile din punct de vedere militar (Europa) sau
a unor regiuni pentru securitatea cărora există alţi
actori care şi-au asumat responsabilitatea (spaţiul
mediteranean, vizat deja de Politica Europeană de
Vecinătate şi de Parteneriatul Euro-Mediteranean)
cunoaşte un evident proces de diminuare. În opinia
noastră, este posibil ca această stare a lucrurilor să
fi contribuit la creşterea gradului de conştientizare,
la nivel european, a faptului că este necesară

impulsionarea dimensiunii de securitate şi apărare,
astfel încât să fie capabile să îşi asigure securitatea
proprie şi a regiunii din proximitatea imediată.
2. Apărarea inteligentă – soluţie pentru
eficientizarea cheltuielilor pentru apărare
Conceptul „smart defence” este definit, la
nivelul NATO, drept „un nou mod de a gândi
generarea de capabilităţi de apărare moderne de
care Alianţa are nevoie pentru următorul deceniu
şi nu numai”11. „Smart defence” implică ideea că
statele membre ale Alianţei nu se vor mai putea
baza preponderent pe contribuţia SUA în ceea
ce priveşte capabilităţile avansate şi costisitoare,
dovada pentru aceasta fiind chiar intervenţia
comunităţii internaţionale din Libia.
„Pooling and sharing” se traduce în practică în
decizia mai multor state de a contribui material,
financiar la construirea sau achiziţionarea unui
anumit echipament militar („pooling”) care,
ulterior, va fi utilizat de mai multe state („sharing”).
Menirea acestui tip de practică în materie de
apărare este una pur economică, iar, la nivelul
UE, ea există încă din primele etape ale creării
AEA (2004), instituţia prin intermediul căreia sunt
coordonate cele două etape ale procesului descris.
Implementat la nivel NATO, tot din raţiuni
pur economice, conceptul este dezvoltat şi capătă
denumirea de „smart defence”, definită drept
acţiunea de comasare şi utilizare în comun a
capabilităţilor, stabilirea de priorităţi şi o mai bună
coordonare a eforturilor12. Prin urmare, „smart
defence” este similar conceptului de „pooling and
sharing”, dar nu şi echivalent cu acesta, NATO
implementând o variantă dezvoltată, rafinată
a conceptului ce a luat naştere la nivelul UE. În
acest sens, chiar definiţia oficială dată conceptului
de „smart defence” este relevantă – „punerea în
comun şi partajarea capabilităţilor, stabilirea de
priorităţi şi o mai bună coordonare a eforturilor”13,
punerea în comun şi partajarea („pooling and
sharing”) constituind doar o parte de definiţiei dată
de NATO pentru „smart defence”.
Menţiunea cu privire la stabilirea priorităţilor
este foarte relevantă din punctul nostru de vedere
deoarece, la nivelul NATO, sunt denumite clar
domeniile în care „smart defence” va fi aplicat – în
cazul acelor capabilităţi cu importanţă critică pentru
NATO, ce au fost stabilite în cadrul summitului
de la Lisabona (2009) – apărarea anti-balistică,
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intelligence, supraveghere şi recunoaştere,
menţinerea stării de pregătire, antrenament şi
pregătirea forţelor, angajare activă şi protejarea
forţelor.
La nivelul celor două organizaţii au început
deja să se deruleze proiecte în virtutea celor
două principii. Astfel, în cadrul NATO, eforturile
de implementare a „smart defence” s-au axat
pe dezvoltarea acelor capabilităţi costisitoare şi
necesare pentru continuarea derulării misiunilor
asumate. Este vorba despre sisteme de supraveghere
terestră, maritimă şi aeriană; sisteme aeropurtate
de avertizare şi control; combaterea dispozitivelor
explozive improvizate, sisteme de comandă şi
control etc. Simultan, Agenţia Europeană de
Apărare coordonează alte proiecte de dezvoltare
a capabilităţilor militare, capabilităţi distincte de
cele abordate în cadrul NATO astfel încât eforturile
lor să fie complementare. Programul de Instrucţie
pe Elicoptere, Reţeaua de Supraveghere Maritimă,
Celula de Intermediere a Comunicaţiilor prin Satelit
Europeană, Spitale de campanie, Realimentare în
Aer, Viitoare Comunicaţii Militare prin Satelit,
Recunoaştere – Supraveghere – Intelligence,
Instrucţia Piloţilor, Centre Europene de Transport,
Muniţii Inteligente, Logistică şi Instrucţie Navală14
reprezintă iniţiativele concrete derulate în virtutea
principiului „pooling and sharing”. De remarcat,
de asemenea, este faptul că cele două organizaţii se
concentrează asupra acelor capabilităţi care le sunt
necesare derulării misiunilor stabilite, dar şi cele în
domeniul cărora au dezvoltat deja un anumit grad
de expertiză.
„Smart defence” şi „pooling and sharing”
reprezintă, prin urmare, un mod inteligent de a
investi în capabilităţile necesare garantării securităţii
şi apărării, a cărui dezvoltare a fost impulsionat
de efectele crizei economice şi financiare asupra
bugetelor militare ale statelor membre UE şi NATO,
dar şi complet adaptat specificităţilor mediului
internaţional de securitate, aflat încă sub influenţa
forţelor globalizării, caracterizat deopotrivă de
integrare şi interdependenţă în ceea ce priveşte
relaţiile dintre principalii actori, dar şi minat de
riscuri şi ameninţări cu caracter transfrontalier. A
investi în mod inteligent în apărare este o idee ale
cărei rădăcini pot fi identificate încă din primele
faze ale dezvoltării dimensiunii de securitate şi
apărare ale celor două organizaţii, a cărei utilitate
a fost înţeleasă şi acceptată de mult, dar pentru
care statele membre ale NATO şi UE sunt dispuse
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să depună eforturi reale abia în condiţiile crizei
economice şi financiare.
3. Reversul medaliei – obstacole, dificultăţi,
vulnerabilităţi
După cum am demonstrat până acum, „smart
defence”/ „pooling and sharing” reprezintă soluţii
cunoscute de mult timp la nivelul NATO şi al UE
şi care presupun, indiscutabil, o serie de avantaje
în plan economic şi militar. Totuşi, necesitatea de
a cheltui inteligent resursele, de a investi eficient,
astfel încât să se obţină un raport ideal între
investiţii şi rezultate, respectiv între cheltuielile
pentru securitate şi nivelul de securitate, nu este
caracteristică doar perioadei de austeritate pe care
o traversăm. Prin urmare, apărarea inteligentă
ar fi putut constitui un avantaj în orice etapă, în
orice perioadă istorică am lua în considerare. În
opinia noastră, tergiversarea implementării acestui
concept până în etapa de criză economică, când pare
să fi devenit singura soluţie viabilă de conservare
şi dezvoltare a capabilităţilor necesare promovării
şi apărării intereselor naţionale şi a celor comune
definite în cadrul NATO şi UE, poate fi justificată
printr-o serie de dificultăţi pe care le presupune,
prin existenţa unor obstacole de depăşit şi prin
posibilitatea de a genera, cel puţin pe termen scurt,
repercusiuni nefaste la nivel naţional.
Una din principalele cauze ale faptului că „smart
defence” şi corolarul său european au câştigat o
popularitate fără precedent în etapa de austeritate
pe care o traversăm, deşi ar fi comportat avantaje
în orice altă etapă a perioadei ce a urmat finalului
Războiului Rece, se regăseşte în stilul statelor
europene de a aborda relaţiile internaţionale şi,
în special, relaţiile dintre ele. Caracterul interguvernamental al Politicii de Securitate şi Apărare
Comune, progresele înregistrate lent şi, de regulă,
sub influenţa unui impuls exterior, în ceea ce
priveşte aprofundarea integrării în domeniul
securităţii şi apărării sunt indicii clare că statele
europene şi-au păstrat un stil westphalian de a
privi politica internaţională, fiind ataşate ideii
de suveranitate. Practic, în ceea ce priveşte UE,
domeniul apărării nu s-a bucurat niciodată de un
nivel crescut de susţinere şi încredere din partea
statelor sale membre, acestea preferând, de regulă,
acţiunea în interiorul NATO, cadru în care marea
parte a contribuţiei financiare era suportată de
SUA şi unde statutul de stat membru presupune
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un impact mai mic asupra suveranităţii naţionale.
Depăşirea acestei „moşteniri istorice” a statelor
europene care să le permită dezvoltarea unei
încrederi reciproce sporite şi a certitudinii că se pot
baza unele pe celelalte pentru a-şi putea garanta
securitatea constituie una dintre provocările
apărării inteligente, indiferent că vorbim despre
abordarea NATO sau a UE.
O altă provocare a implementării acestui
concept constă în realizarea cooperării şi
coordonării depline a eforturilor derulate în
interiorul NATO şi UE, deoarece „smart defence”
şi „pooling and sharing” sunt concepte similare,
ce presupun în sine participarea financiară şi cu
resurse a statelor membre pentru obţinerea unor
capabilităţi militare. Cooperarea şi coordonarea
sunt cu atât mai important de realizat, cu cât cele
două organizaţii au 21 de state membre comune,
existând astfel un risc crescut de a se ajunge în
situaţia risipirii resurselor. Avantajul în gestionarea
acestei provocări constă în existenţa unor practici
de cooperare NATO-UE, a unor eforturi de a
face ca viziunile şi acţiunile lor nu doar să nu se
suprapună, ci şi să fie complementare. Acordurile
„Berlin +”, precum şi experienţa practică de a
gestiona situaţii de criză şi de urgenţă împreună
constituie fundamente importante pe care se poate
baza depăşirea acestui obstacol. De altfel, întâlniri
între şefii Agenţiei Europene de Apărare (UE)
şi Comandamentului Aliat pentru Transformare
(NATO) au loc cu regularitate tocmai pentru a se
asigura existenţa complementarităţii, a dialogului
inter-organizaţional, al transparenţei şi coordonării
eforturilor şi evitarea dublării funcţiilor.
Totodată, „smart defence” şi „pooling and
sharing” presupun existenţa unor organisme
dezvoltate la nivelul fiecărei organizaţii în parte,
specializată, capabilă să-şi acorde complet atenţia
coordonării iniţiativelor de acest tip. La nivelul
UE, după cum am menţionat anterior, profilul
instituţional necesar exista deja în momentul
în care „pooling and sharing” s-a dovedit a fi o
necesitate pentru viitorul apărării europene. Însă,
în cazul NATO, responsabilitatea a fost preluată
de Comandamentul Aliat pentru Transformare,
instituţia menită să se ocupe în exclusivitate de
coordonarea proiectelor de tip „smart defence”
(Organizaţia NATO pentru Achiziţii) fiind încă
în primele faze ale dezvoltării sale, urmând a
deveni operaţională abia din 2014. Prin urmare,
noua concepţie asupra planificării apărării se

reflectă şi în profilul instituţional al organizaţiilor
internaţionale.
Mai mult, eficientizarea planificării apărării
presupune un set de schimbări şi la nivel naţional.
Dincolo de toate avantajele în plan economic,
militar şi de securitate implicate de „smart defence”
şi „pooling and sharing”, acestea au şi un revers al
medaliei. Astfel, conform paginii web oficiale a
NATO, pentru a putea vorbi despre „smart defence”,
trebuie ca eforturile să fie cuprindă trei tipuri
de activităţi: prioritizare (alinierea priorităţilor
naţionale în ceea ce priveşte capabilităţile cu
priorităţile NATO); specializare (concentrarea
investiţiilor doar în anumite arii ale industriei
de apărare, urmând ca eventualele capabilităţi
necesare, dar inexistente, să fie furnizate de statele
specializate în respectivul domeniu); cooperare.
Toate aceste componente se pot traduce în reale
provocări, fiecare comportând dificultăţi specifice,
însă, specializarea se conturează de departe drept
cel mai sensibil aspect al apărării inteligente, dat
fiind că impactul asupra planificării la nivelul
apărării este maxim. Practic, specializarea
presupune că statele vor renunţa la a investi în
anumite domenii ale industriei de apărare, pentru
a se concentra asupra altora, realizate mai bine,
în ariile unde există mai multă expertiză sau care
sunt mai necesare garantării securităţii naţionale.
Spre exemplu, dacă un stat a cărui graniţă este
reprezentată, în mare parte, de ţărmul oceanului,
atunci acesta se va concentra preponderent asupra
industriei construcţiei de nave, lăsând construcţia de
aeronave în sarcina unui alt stat. Aceasta presupune
atât posibilitatea ca organizarea structurilor de forţe
la nivel naţional să fie modificată, cât şi posibile
efecte negative în plan economic, prin dispariţia
anumitor ramuri ale industriei de apărare.
În acelaşi timp, este necesar de luat în calcul şi
faptul că organizaţiile internaţionale sau regionale
cu responsabilităţi în securitate şi apărare trebuie săşi păstreze capacitatea de a acţiona, de a-şi respecta
misiunile asumate prin tratatele fundamentale.
Investiţiile inteligente trebuie făcute şi coordonate,
astfel încât indiferent care ar fi componenţa
lor, statele membre să poată furniza, împreună,
capabilităţile necesare pentru îndeplinirea
scopurilor respectivei organizaţii. Prin urmare,
cooperarea şi coordonarea proiectelor derulate la
nivelul NATO şi UE trebuie să ia în calcul şi faptul
că fiecare dintre ele trebuie să rămână capabilă să
acţioneze independent de cealaltă.
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Concluzii
„Pooling and sharing” şi „smart defence”
se conturează drept soluţii economice pentru
gestionarea efectelor negative ale crizei economice
şi financiare asupra bugetelor militare, dar succesul,
publicitatea şi atenţia aferente lor sunt rezultatul
unui cumul de factori, care ţin atât de trăsături ce
au caracterizat mediul internaţional de securitate
înainte de 2007, cât şi de factori de noutate, de
repercusiunile perioadei de criză pe care lumea
o traversează în prezent. Ideea de a eficientiza
cheltuielile pentru apărare nu este nicidecum de
dată recentă, noutatea constând, în linii mari, în
energia acordată proiectelor de dezvoltare în comun
a capabilităţilor şi de prezentarea şi acceptarea
celor două concepte drept variante viabile pentru
menţinerea capacităţii de a gestiona problemele de
securitate.
În opinia noastră, nu doar „pooling and sharing”,
ci şi „smart defence” vizează, la bază, o problemă
europeană, elocvent în acest sens fiind contextul
în care ritmul dezvoltării lor a cunoscut o creştere
exponenţială – intervenţia în gestionarea crizei din
Libia, condusă de state europene, cu o participare
minimă a SUA, deplasarea interesului strategic
al SUA către regiunea Asia-Pacific, decizia
Washingtonului că aportul financiar al statelor
membre NATO trebuie re-echilibrat concomitent
cu tendinţa bugetelor militare europene de a
scădea.
De asemenea, în ciuda prezentării sale întro lumină preponderent pozitivă, implementarea
celor două concepte presupune depăşirea unor
dificultăţi ce caracterizează relaţiile dintre statele
vizate dintotdeauna, dar şi gestionarea unor
dificultăţi de natură tehnică (efectele negative
în planul industriilor de apărare, adaptarea
instituţională, coordonarea efectivă a eforturilor
întreprinse la nivelul fiecărei organizaţii).
Relevant pentru existenţa acestor obstacole de
depăşit, a unor vulnerabilităţi de gestionat este,
în opinia noastră, chiar faptul că implicaţiile
ideii de „smart defence”/ „pooling and sharing”,
de obţinere a unui nivel maxim de securitate cu
un minim de investiţii nu este nouă; oricând ar fi
fost pusă în practică, ar fi comportat beneficii în
plan economic şi militar. În concluzie, în ceea ce
priveşte această soluţie de a eficientiza cheltuielile
pentru apărare, există întotdeauna şi un revers
al medaliei. Totodată, „pooling and sharing” şi
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„smart defence” pot fi privite ca dovezi ale faptului
că o situaţie de criză nu presupune, în mod necesar,
rezultate negative. Gestionate adecvat, criza şi/sau
provocarea pot constitui ocazii de îmbunătăţire,
de evoluţie, inclusiv în domeniul apărării. Prin
urmare, criza economică şi financiară, prin crearea
condiţiilor favorabile implementării conceptelor
de „pooling and sharing” şi „smart defence”, poate
constitui una dintre ocaziile aprofundării integrării
şi coeziunii la nivel european în ceea ce priveşte
dimensiunea europeană de securitate şi apărare, a
dezvoltării accelerate a acesteia.
NOTE:
1 În
������������������������������������������������
acest text, optăm pentru utilizarea în limba
engleză a termenilor „smart defence” (apărare
inteligentă) şi „pooling and sharing” (punerea în
comun şi partajarea) pentru a evita traducerea forţată
a conceptelor consacrate în limba engleză; în plus, în
opinia noastră, utilizarea termenilor în limba engleză
facilitează înţelegerea celor două concepte, care
prezintă numeroase puncte comune, dar şi specificităţi,
dezvoltate la nivelul fiecărei organizaţii în parte.
2 Hillary CLINTON, Secolul Pacific al Americii, în
Foreign Policy România, nr. 25, Noiembrie/Decembrie
2011, p. 27.
3 Treaty establishing the European Coal and Steel
Community and Annexes I-III, 18 April 1951, Paris,
http://www.proyectos.cchs.csic.es/euroconstitution/
library/historic%20documents/Paris/TRAITES_1951_
CECA.pdf, accesat la 30 august 2012.
4���������������������������������������������
Acţiunea comună 2004/551/PESC a Consiliului
din 12 iulie 2004 privind instituirea Agenţiei Europene
de
Apărare,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004E0551:20080407:
RO:PDF, accesat la 30 august 2012.
5 European Union, Consolidated Treaties. Charter of
Fundamental Rights, Consolidated Versions of the Treaty
on European Union and Treaty on the Functioning of the
European Union, Publications Office of the European
Union, Luxembourg, 2010, Title V. General Provisions
on the Union’s External Actions and Specific Provisions
on the Common Foreign and Security Policy, Chapter
2. Specific Provisions on the Common Foreign and
Security Policy, Section 2. Provisions on the Common
Security and Defence Policy, Article 42 (2), p. 38.
6 Constantin MOŞTOFLEI, Petre DUŢU, Apărarea
colectivă şi apărarea naţională în contextul integrării
României în NATO şi aderării la Uniunea Europeană,
Editura Universităţii Naţionale de Apărare “Carol I”,
Bucureşti, 2005, p. 14.
7 Ibidem, p. 14.
8 Charles A. COOPER, Benjamin ZYCHER,
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Perceptions of NATO Burden-Sharing, The RAND
Corporation, June 1989, http://www.rand.org/content/
dam/rand/pubs/reports/2009/R3750.pdf, accesat la 3
septembrie 2012.
9�����������������������������������������������������
Exemple în acest sens pot fi identificate de la primele etape de cristalizare a Politicii Europene de Securitate şi Apărare până în prezent. Pentru detalii, a se
vedea Petre DUŢU, Cristina BOGZEANU, Reforma
instituţională a UE din perspectiva Politicii de Securitate şi Apărare Comune, Editura Universităţii Naţionale
de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2011, pp. 36-42.
10�����������������������������������������������
Pentru
����������������������������������������������
detalii, a se vedea Mihai-Ştefan DINU,
Evoluţii geopolitice actuale – consolidări şi aspiraţii,
în Echilibrul de putere şi mediul de securitate, A XI-a
Sesiune Anuală de Comunicări Ştiinţifice cu Participare
Internaţională organizată de Centrul de Studii Strategice
de Apărare şi Securitate, 17-18 noiembrie 2011, Vol. I,
Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”,
Bucureşti, 2011, pp. 84-87.
11� Smart Defence, http://nato.int/cps/en/natolive/
topics_84268.htm?, accesat la 05 septembrie 2012.
12� Ibidem.
13� Ibidem.
14 �������������������������
European Defence Agency, EDA’s Pooling and
Sharing, 24 November 2011, www.eda.europa.eu,
accesat la 05 septembrie 2012.
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EXERCIŢIU DE PROIECŢIE
FUTURISTĂ A RECONFIGURĂRII
IERARHIEI DE PROTIMIE GLOBALĂ
Cristin ALĂZĂROAIE*

Anticiparea proiecţiilor de evoluţie a ierarhiei
societăţii globale creează premisele de coordonare
şi control, dar şi de posibilă influenţă a unor vectori
de manifestare cu efecte în plan social.
Acurateţea unei analize obiective, din
perspectivă multiplă, cu implicarea parametrilor
cuantificabili reprezentativi pentru procesul
evolutiv curent, dar şi anticipat, augmentează
pertinenţa demersului de incursiune în viitorul
societăţii mondiale.
Este imperativ ca, la nivelul societăţii
globale, să fie create mecanismele de asigurare
a stabilităţii mediului de securitate ca ansamblu
al unui cumul de condiţii cvasitotale, care stau la
baza funcţionării societăţii actuale, unde natura
politică, economică şi culturală include dar şi
determină abordările securităţii sociale, ce tinde
să îşi extindă limitările barierelor statale către
nivelul regional.
Identificarea vulnerabilităţilor, riscurilor şi
ameninţărilor sociale majore, care pot dezaxa
echilibrul şi stabilitatea mediului de securitate
global, în contextul evoluţiilor mondiale
contemporane, în care confruntările sunt disputate
în toate mediile posibile reprezintă o necesitate
primordială.

Cuvinte-cheie: ameninţări; criză; instabilitate;
impredictibilitate; influenţă; globalizare; mediu
de securitate; tendinţe.
1. Delimitările de peristas din perspectiva
mondială contemporană
Metamorfoza arhitecturii lumii din perspectivă
identitară, dar şi evaluată prin prisma designului
ierarhizării civilizaţiilor, culturilor şi naţiunilor,
cunoaşte o dinamică impredictibilă pe termen
lung, iar o prognoză fermă de rol privind poziţia şi
influenţa unui actor sau altul, în condiţiile în care
coeficientul de forţă este impus actualmente de un
echilibru instabil de putere la nivelul statelor sau
alianţelor de state, ar putea părea desuetă.
Multitudinea variabilelor care concură la evoluţia forţei unui actor pe arena globală se dispune
într-un raport direct de influenţă cu puterea economică, independenţa energetică, gradul de exploatare a oportunităţilor oferite de spaţiul cosmic,
dar şi de un cumul al eficienţei fundamentate pe
conştiinţă individuală şi socială, implementată de
formatorii societăţii civile ori de lideri politici prin
obiectivele atinse în exercitarea atributelor pe plan
intern sau extern, la nivel internaţional.

* Cristin ALĂZĂROAIE este consilier, expert în probleme de securitate şi apărare în cadrul
MApN şi doctorand în sociologie la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii din
Bucureşti, România. E-mail: alcristin@yahoo.com
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În acest context, mediul de securitate reprezintă
o realitate constituită din 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 sau
mapamondului, pe timpul promovării propriilor
interese ale acestora1.
Dependenţa sine qua non a dezvoltării de protecţia oferită prin stabilitatea mediului de securitate intern dar şi regional, iar din perspectiva marilor
actori de către mediul strategic internaţional, poate fi vizibilă prin compararea evoluţiei unor state
emergente, dintre care exemplul cel mai elocvent
îl reprezintă China, cu declinul Rusiei, din poziţia
de pol ideologic mondial, pe o poziţie inferioară,
datorită viciului de management, dar şi a evenimentelor de fragmentare teritorială. Compararea
celor două state gigant are pondere prin apartenenţa la aceeaşi formă de organizare socială, de tip
marxist, care a probat în timp, cu sacrificiul mai
multor generaţii şi prin reluctanţa dictatorilor notabili ai istoriei, eronarea aplicării unor teorii utopice
în momente improprii ale evoluţiei etologiei umane. „Religia iubirii aproapelui a fost răspândită cu
sabia; în numele libertăţii şi democraţiei popoarelor au fost supuse dictaturilor militare, iar pentru
eliberarea clasei muncitoare s-a instituit dictatura
partidului comunist (Conradt, 1973, p. 101)”2.
Autoeliminarea comunismului ca formă de guvernare perfectată până la impunere, prin mijloace
de control social şi acţiuni represive de anihilare
a oricărei opoziţii de masă, a confirmat victoria şi
perenitatea etosului popoarelor. Studiile recente
concluzionează că „dominaţia bazată în esenţă pe
violenţă se află în dezacord cu natura umană, trezind de fiecare dată la viaţă contraviolenţa, (..) dar
desigur au existat tirani care au guvernat cu ajutorul terorii sângeroase, (...) însă nicio dominaţie
nu se poate menţine prin intermediul terorii, fapt
dovedit de istorie”3.
Etapa actuală a evoluţiei umane în cvasitotalitatea ei, emfazată de interdependenţa generată de
fenomenul globalizării, necesită acceptarea diadei
umanităţii, ca principiu aplicabil asupra formaţiunilor de organizare socială şi religioasă, manifestat
actualmente în războiul declanşat de radicalismul
islamic asupra civilizaţiei occidentale, majoritar
creştină ca dogmă reprezentativă. Dezideratul care
va asigura toleranţa interumană la nivelul civiliza-

ţiilor şi popoarelor aflate într-o continuă interacţiune de protimie se impune imperativ în era nucleară actuală, care va dispune în viitorul apropiat
necesitatea unei abordări inovatoare a sistemului
de securitate a umanităţii în raport cu posesorii de
arme atomice.
Există aprecieri ce invocă traiectoria declinului
SUA, care şi astăzi, indiscutabil reprezintă statele
cu impactul cel mai puternic la nivel global,
datorită „autoritarismului manifestat în oricare
parte a globului încă din timpul politicii externe
belicoase aplicate de administraţia Bush, care a
condus la ceea ce Fareed Zakaria a numit postAmerican world”4.
Profilul preeminenţei SUA pe arena mondială,
după aportul semnificativ exercitat pentru victoria
aliaţilor în al Doilea Război Mondial s-a instituit
prin lansarea unei noi strategii a dominaţiei, care a
prevalat lecţiile învăţate ale istoriei şi a construit
puntea de legătură a geopoliticii moderne, către
abolirea imperialismului teritorial şi constituirea
colonialismului economico-financiar.
Exemplul evoluţiei sistemului comunist axat
pe cultul personalităţii unui profil ubicuu, care creează circular un aparat represiv privilegiat ce va
promova propriile interese şi va suprima valorile
veritabile, nu recomandă pragmatismul unor structuri centralizate fundamentate pe teorii utopice.
Prezervarea unităţii naţionale a SUA, un stat uniune care a probat forţa uniunii federale ca unică
formă de realizare a protimiei structurilor de organizare socială a acestei perioade istorice, a fost
realizată cu orientarea politicilor guvernamentale
asupra omului şi a libertăţilor fundamentale ale
acestuia, ca o garanţie a promovării valorii.
Anticiparea futuristă a lui Alvin Toffler din
lucrarea „Al treilea Val”, sugerează o posibilă
restructurare sistemică şi o redistribuţie a
puterii globale, care va reproiecta în totalitate
aranjamentele actuale. Într-un astfel de scenariu, pe
termen scurt, se profilează continuarea politicilor
regionale de securitate şi avansul considerabil al
politicii UE, orientate anticipativ către definirea
relaţiilor cu terţi, într-o proiecţie care să protejeze
interesele geopolitice, economice şi financiare
ale Uniunii, cu forţe grupate în parteneri stabili,
parteneri conjuncturali şi chiar actori cu efect de
instabilitate, potenţial adversari. Evoluţia la nivel
european prezintă variabile de percepţie, „...
noţiunea domeniului puterii europene (european
field of power) fiind diferit abordată de unii
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sociologi care consideră că a înlocuit puterea
statelor-naţiune (Georgakakis) sau ca o luptă
pentru „principiul dominant al dominării”
(Antonim Cohen) ce va continua ca un proces de
durată care nu exclude domeniul puterii naţionale
ci este adânc înrădăcinat în acesta”5.
Disputele interioare ale UE prezintă un stadiu
de normalitate pentru etapa actuală a fuziunii, iar
uniformizarea politicilor fiscale în vederea protejării forţei economice comunitare, dar şi a promovării interesele tuturor membrilor, reprezintă un deziderat care va trebui urgentat, inclusiv pentru atenuarea efectelor crizei financiare internaţionale, la
care Uniunea încă contribuie. Stabilitatea Uniunii
se profilează ca o prioritate la nivel mondial, iar
identificarea unor soluţii sustenabile pentru reechilibrarea sistemului economico-financiar european,
în condiţiile existenţei unui viciu normativ şi a unor
curente eterogene de opinii, dependente de raţiuni
culpabile politicii interne a statelor membre, constituie esenţa preocupărilor factorilor politici reprezentativi interni dar şi a comunităţii internaţionale.
Pe termen mediu este posibilă producerea unor
restructurări în interiorul construcţiilor enunţate,
sau în proximitatea acestora, existând astfel tendinţa
ca anumiţi parteneri să-şi reorienteze priorităţile
către noi alianţe, sau inclusiv să proiecteze apariţia
unor pacte insolite care astăzi generează o imagine
aparent incompatibilă sub diferite aspecte de ordin
politic, cultural, religios sau identitar.
Pe termen lung, centrii de putere regionali
apropiaţi, constituiţi prezumtiv, vor trebui probabil
să-şi revizuiască nu doar politica de vecinătate,
dar vor fi nevoiţi să-şi concentreze puterea sub
cvasitotalitatea aspectelor ei, pentru a face faţă
competiţiei globale tot mai acerbe, amplificată de
factori distorsionanţi, interni, regionali, globali, de
instabilitate socială sau de factură ecologică.
Prognoza mondială de status în contextul
implacabil, impredictibil, ubicuu şi inexorabil al
globalizării este incertă, însă orientarea sinergică
generală pentru promovarea unui set de valori
comune, universal acceptate la nivelul naţiunilor
şi civilizaţiilor, continuă procesul determinant al
stadiului cronologic actual.
2. Variabilele coercitive ale prognozei
echilibrului mondial
Explozia tehnologică a accelerat procesul de
integrare mondială definit lapidar prin cuvântul
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globalizare, facilitatea comunicării, a interacţiunilor
sociale şi culturale, interdependenţa economică,
dar şi fronda actorilor pentru soluţionarea celor
mai importante provocări la adresa planetei sau a
populaţiei acesteia, care manifestă actualmente un
impact major asupra sistemului de societăţi, culturi
şi medii ale lumii actuale.
Perioada de criză contemporană a acutizat
procesul de regândire a edificiului global, sub
aspectele economic, politic şi strategic, iar
proiecţiile viitoare indică certitudinea că lumea
definită în parametrii actuali nu va mai funcţiona
după aceeaşi entropie. Întârzierea unei reformări
structurale sistemice, de esenţă, controlate
şi atenuate, nu poate produce decât colapsul
actualelor ierarhii, care îşi probează caducitatea
şi rigiditatea concepţiei de proiecţie şi prognoză
funcţională şi generează o stare de fatigabilitate
socială, marcată de stagnarea procesului evolutiv,
care va fi urmată cel mai probabil de un proces al
regresiei de plafonare.
Analiza retrospectivă istorică oferă lecţii învăţate privind ciclicitatea formării şi prăbuşirii
marilor imperii, iar eludarea posibilităţilor de redresare sub presiunea factorilor cu preponderenţă
internă, opacizaţi de sisteme autocratice, a amânat
doar temporar inevitabilul. Metaparadigma societăţii actuale, asistată de posibilităţi net superioare
de proiecţie a posibililor scenarii, graţie nivelului
înalt al tehnologizării computerizate, reprezintă
însă şi cel mai complicat exemplu sistemic al umanităţii, iar reorganizarea internaţională după reguli
şi norme care să stabilească o ierarhie obiectivă
este obstrucţionată de complexitatea interacţiunilor politice, economice şi sociale. Teza potrivit
căreia globalizarea, înţeleasă prin prisma unui determinism tehnologic şi generalizarea unor măsuri
de politică economică (fără a ţine cont de circumstanţe) rezolvă problemele omenirii, simplifică şi
subestimează realitatea6.
Mediul de securitate global estimat pentru
viitorul relativ apropiat va fi caracterizat de
accelerarea trăsăturilor actuale definitorii şi apariţia
unor eventuale schimbări la nivelul sistemului
internaţional destinat. Tendinţa la scară largă,
invocată la unison, corelează dependenţa mediului
de securitate de procesul accelerat al globalizării
(cu ambivalenţa efectelor sale benefice dar şi
nocive), emergenţa continuă a Chinei şi Indiei
pe scena globală, rapiditatea evoluţiei inovării în
tehnologie, accelerarea proliferării tehnologiilor
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de distrugere în masă, creşterea capacitivă a puterii
unor actori nonstatali în raport cu statele-naţiune,
persistenţa unor conflicte regionale de uzură,
dezvoltate pe fundamente etnice şi religioase şi
creşterea deficitului de resurse pe fondul degradării
mediului7. Disputa declanşată pentru accesul facil la
o scară mare de resurse, a produs schimbări majore
şi în ceea ce priveşte faţeta ameninţărilor dar şi a
modalităţilor de răspuns la acestea. Astăzi, vechii
inamici se văd puşi în faţa unor probleme care îi
afectează deopotrivă, iar în consecinţă sunt obligaţi
să ia decizii comune iar, mai mult, să găsească căi
şi soluţii generale în faţa unor ameninţări din ce în
ce mai greu de contracarat. Motivaţiile sunt simplu
de anticipat, datorită afectării intereselor proprii,
iar cooperarea bazată pe schimbul de informaţii,
de instrumente valide sau de resurse va facilita
siguranţa comună, dar şi individuală, în contextul
diminuării problemei costurilor.
Partea întunecată a globalizării, care include
terorismul şi crima organizată, va continua să
amplifice tensiunile regionale şi transnaţionale, să
atenteze la securitatea SUA şi a altor democraţii
avansate integrate în economia globală şi să
furnizeze competiţie şi instabilitate în sistemul
internaţional8.
Manifestarea forţelor de ancrasare sistemică
a procesului de globalizare, speculează natura
oportunităţilor tehnologice realizate în competiţia
statelor producătoare de înaltă tehnologie şi a
statelor care vor să posede această tehnologie
pentru deservirea unor scopuri de oponenţă sau
primordialitate culturală ori etnică. Posibilităţile
grupărilor criminalităţii organizate de a intra în
posesia unor tehnologii performante sau a unor
arme cu posibilităţi distructive mari şi tendinţele
actuale ale tacticilor practicate de terorismul
transnaţional şi internaţional se constituie în
ameninţări cu un grad de risc estimat ca ridicat.
În planul reconfigurării distribuţiei de putere la
nivel mondial, proiecţiile unor certitudini relative
evaluate cu scenarii autorizate de impact probabil,
indică cristalizarea unui sistem global multipolar
aflat în curs de dezvoltare, cu ascensiunea în
principal a Chinei şi Indiei, dar cu extensie
personalizată pe statele BRICs (Brazilia, Rusia,
India, China, Africa de Sud)9. Capacitarea puterii
statelor BRICs va genera implicit diminuarea
ponderii politice mondiale a SUA, care vor trebui
să cedeze din privilegiile de care beneficiază
actualmente în cadrul instituţiilor internaţionale,

indiferent de domeniul activităţii la nivel mondial,
militar, economic sau politic. Concomitent,
puterea relativă a actorilor non-statali care acoperă
prin diferite tipuri de corporaţii sau organizaţii
domeniile economic, cultural, religios sau chiar
reţele ale criminalităţii organizate se află de
asemenea într-un proces de creştere şi disipare
geografică la scară largă, situaţie care augmentează
parametrii de impredictibilitate a configuraţiei
viitorului şi a actorilor care realizează echilibrul de
putere la scară mondială, principalele efecte fiind
repercutate în planul mediului de securitate.
Până în anul 2025, sintagma comunitatea
internaţională în sensul actual acceptat, care
implică compunerea acesteia din state-naţiune
nu va mai exista. Puterea va fi mai dispersată,
iar ascendentul de putere va fi conferit unor noi
actori care impun noi reguli ale jocului, în timp ce
riscurile vor creşte concomitent cu slăbirea forţei
alianţelor tradiţionale occidentale.10 Emularea
modelului occidental, omniprezentă astăzi privind
dezvoltarea politică şi economică, va cunoaşte o
alternativă competitivă de dezvoltare, orientată în
principal către paradigma chineză, care constituie
un exemplu de pragmatism economic, realizat de
un management socialist structurat pe fundamente
liberale.
Evaluările specializate privind proiecţia
viitoarelor pârghii de putere indică o probabilitate
ridicată pentru realizare unui transfer de putere
economică şi un nivel crescut de trai al populaţiei,
fără precedent în parametrii impactului de volum
şi masă, de la civilizaţia occidentală către statele
emergente răsăritene, situaţie care ar putea provoca
creşterea sentimentului de naţionalism la nivelul
statelor şi civilizaţiilor în cauză. Manifestarea
sentimentului de naţionalism la nivelul civilizaţiei
arabe, în condiţiile augmentării panarabismului,
coroborat cu indicele demografic ridicat şi ponderea
relativ mare de posesie a resurselor naturale fosile
ar putea crea dezechilibre de greutate la nivelul
societăţii globale, în absenţa aplicării unor măsuri
compensatorii.
Stabilitatea geopolitică a viitorului apropiat va
putea fi asigurată numai prin contribuţia efectivă
a tuturor actorilor cu pondere pe arena mondială,
iar argumentele statelor emergente în relaţia de
difuzie şi exercitare a puterii prin diplomaţie în
organismele internaţionale vor putea fi mai ferme
în măsura în care acestea vor fi în măsură să etaleze
un grad mai ridicat de bunăstare economică, după
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infuzia stimulentelor pentru dezvoltare.
Exemplul politicii Rusiei, care în mod inerţial
continuă opoziţia oricărei acţiuni politice şi mai
ales militare a SUA la nivel internaţional, poate
fi elocvent prin redresarea economică galopantă,
realizată în special pe fondul abundenţei resurselor
energetice, care o plasează într-o poziţie favorabilă
ce ar putea fi îmbunătăţită substanţial prin
fundamentarea unei economii bazate pe industrie
şi export competitiv.
Proiecţia ecuaţiei de putere care îşi accentuează
profilul pe măsura ridicării capabilităţilor de forţă
ale statelor din BRICs, fără excluderea altor state
emergente al căror contur şi influenţă se manifestă
la niveluri regionale, este marcată de preeminenţa
unanim recunoscută a SUA, ca putere economică
şi militară, a căror declin de pondere se află într-un
raport invers cu evoluţiile celorlalţi protagonişti.
Atenuarea impactului global al capacităţilor
economice şi militare pot forţa SUA să acceadă
într-un set dificil de compromisuri ce vor trebui
să opteze între priorităţile naţionale şi politica
externă11.
Multitudinea de factori concurenţiali la nivel
geopolitic se află în diferite stadii de manifestare
a priorităţii pentru soluţionare pe agenda societăţii
mondiale aflate în formare. Astfel, continuarea
creşterii economice globale, combinată cu o
creştere demografică de 1,2 miliarde persoane
până în 202512 va genera o relativă presiune pe
necesităţile de energie, produse alimentare şi
resurse de apă13. Cursa pentru satisfacerea nevoilor
de resurse pe plan intern, unde rolul statului va
rămâne încă decisiv în corelarea costurilor plătite
într-o piaţă concurenţială tot mai dură şi realizarea
independenţei energetice ca ideal economic al
statelor naţiune, ori crearea unor dependenţe altor
state prin produse de piaţă perene care să asigure
condiţiile necesare şi suficiente pentru dezvoltarea
durabilă, vor reprezenta condiţiile supravieţuirii
economice a statelor lumii. Ritmul de inovare
tehnologică va fi esenţial pentru păstrarea
echilibrului în condiţiile creşterii exponenţiale
a nevoilor energetice, concomitent cu populaţia
globului, însă actualmente toate tehnologiile deţinute
par insuficiente şi inadecvate pentru înlocuirea
totală a arhitecturii tradiţionale de energie, la scara
necesară. Orientările şi preocupările cercetării
actuale vor trebui concentrate către inovare în
domeniul energetic, ceea ce impune dezvoltarea
rapidă a unor tehnologii care să poată implementa
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la scară largă utilizarea unor surse alternative de
energie bazate exclusiv pe combustibil non-fosil,
de factură ecologică, realizate la costuri relativ
reduse de producţie şi exploatare, care să prezinte
rezerve de exploatare pe termen lung. Dezvoltarea
unui astfel de sistem ar putea atenua politicile
de natură geostrategică aplicate de marile puteri
asupra unor zone cum ar fi Orientul Mijlociu,
Bazinul Caspic sau America Latină, iar influenţele
geopolitice ar restructura radical obiectivele
puterilor actuale care ar putea concentra interesul
către alte zone de atenţie, spre exemplu, spaţiul
cosmic, ce oferă posibilităţi infinite de cercetare,
exploatare şi resurse.
3. Demografia şi mediul de securitate strategic
Evoluţia inegală a populaţiilor din cadrul marilor civilizaţii se constituie într-un factor cu implicaţii majore la nivel global din perspectiva
asigurării stabilităţii mediului de securitate internaţional şi strategic, datorită caracteristicilor de
natură economică, demografică (migraţie, repartiţie geografică, grupe de vârstă, distribuţia forţei
de muncă pe regiuni, etc.), ecologică şi umanitară.
Evaluarea Consiliul Naţional pentru Informaţii al
SUA, cu perspectivă pe termen mediu, relevă faptul că numărul statelor cu populaţia tânără din arcul de instabilitate14 va descreşte, dar populaţia din
câteva state aflate în această categorie va continua
să crească.
Numărul statelor fragile, în prăbuşire sau eşuate
ar putea creşte pe termen mediu - scurt, ca urmare a
colapsului economic intern, a diminuării resurselor,
ineficienţei guvernării, a unei guvernări represive
sau a eşecului de segmentare a infrastructurii sociale.
Astfel, Pakistan, Indonezia, Iran, Arabia Saudită,
Siria şi alte multe state din Africa Subsahariană,
Orientul Mijlociu şi Asia Centrală vor cunoaşte
tensiuni crescute prin presiunile interne la care
vor fi supuse15. În viitorul apropiat se apreciază că
lipsa condiţiilor de muncă şi viaţă din unele state
defavorizate precum Afganistan, Yemen, Nigeria
sau Pakistan vor genera instabilitate şi deficienţe
de guvernare, catalogarea cu sintagma state eşuate
– failed states, reprezentând indicatorul privind
gradul ridicat al potenţialităţii de conflict cu
implicaţii la nivel regional.
Instabilitatea socială datorată unor stadii
intermediare pe care unele state le traversează
pentru evitarea colapsului, va creşte datorită unor
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factori de natură economică sau a capacităţii de
aderenţă ridicată a unor ideologii de tip extremist,
pe fondul unei pauperizări a populaţiei, care poate
adânci gradul de intoleranţă etnică dintre civilizaţii
sau chiar din interiorul unor civilizaţii, fiind
apreciată cu o vulnerabilitate ridicată civilizaţia
islamică.
În urma unor transformări relativ rapide
evoluate în unele părţi ale Orientul Mijlociu Extins,
accentuate de externalizarea generalizată şi facilă
a accesului la capacităţi distructive, prin evoluţia şi
discreţionalitatea generală la tehnologia de ultimă
generaţie, pentru care nu au fost evaluate în mod
obiectiv riscurile, datorită graniţei fragile dintre
securitate/democraţie sau a prioritizării profitului
în detrimentul siguranţei, a crescut riscul unor
atacuri în care pot fi folosite arme cu o capacitate
distructivă de masă. Pentru viitorul apropiat, este
apreciată în creştere necesitatea ca statele să-şi
amplifice eforturile de acţiune pentru medierea
conflictualităţii regionale din Orientul Mijlociu, iar
aportul organizaţiilor non-statale nu poate fi ridicat
fără implicarea naţiunilor, care vor trebui probabil
să se manifeste mai semnificativ decât în prezent.

Oportunităţile pentru executarea unor atacuri
teroriste majore, cu folosirea unor arme chimice,
biologice, sau, chiar a armelor nucleare vor creşte
pe măsura răspândirii la scară largă a inovaţiilor
tehnologice şi implicit a utilizatorilor energiei
nucleare, condiţie care augmentează posibilităţile
de adaptare ca arme, de către grupări radicale, a
unor echipamente atomice. Consecinţele fizice
şi psihologice ale unor astfel de atacuri, a căror
probabilitate de executare este în creştere, vor avea
un impact de nivel minim regional, iar efectele sale
vor ameninţa ecosistemul global, dar şi stabilitatea
economică aflată în interdependenţă mondială,
intensificată într-o lume generalizată gradual prin
globalizare. Terorismul va continua să fie perceput
ca o ameninţare majoră, însă impactul ar putea fi
redus pe termen lung în condiţiile în care creşterea
economică va continua în Orientul Mijlociu,
concomitent cu reducerea şomajului, în special
în rândul tinerilor, îndoctrinaţi radical pe fondul
penuriei şi lipsei de alternative privind educaţia,
familia şi perspectivele. Trebuie însă avut în vedere
faptul determinat de creşterea naţionalismului
la nivelul unui stat eşuat, care poate amplifica
gradul de instabilitate socială şi implicit amplifica
incidenţa vectorilor de risc în planul securităţii
sociale.

Concluzii
Argumentaţia expusă pe baza radiografierii
unor direcţii de viziune privind transformările
viitoare la nivelul de protimie mondială indică
posibilitatea probabilă de a asista la cristalizarea
unor noi poli de putere mondială, care vor diminua
forţa şi impactul alianţelor cunoscute în prezent şi
reprezentative în raport cu ponderea de influenţă la
nivel global.
Procesul de tranziţie a puterii de la alianţele
tradiţionale către alte coaliţii, sau de transfer a
ponderii decizionale în interiorul alianţelor curente
se va realiza concomitent cu diminuarea capacităţii
de exercitare de rol şi influenţă, în detrimentul
sistemelor sociale vizate, cu manifestarea unor
efecte negative în planul creditului social al
organizaţiei, dar şi privind gradul de asigurare a
stabilităţii securităţii societăţilor lumii.
Manifestarea unui grad redus de entropie a
societăţii globale, problematizate de ameninţări
hibride într-un mediu impredictibil, instabil şi
incert reprezintă coordonatele sociale caracteristice
curente, determinate de inducţia recurentă a acţiunii
procesului de globalizare.
Stabilitatea mediului de securitate global
reprezintă condiţia primordială a dezvoltării
societăţii mondiale, care va trebui să acţioneze
proactiv, oportun şi flexibil pentru estomparea
efectelor unor factori intruzivi, impredictibili,
hibrizi şi nocivi pentru instituţii şi entităţi sociale
poziţionate la nivel internaţional, regional, sau în
cadrul marilor civilizaţii.
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GEOPOLITICA „AURULUI ALBASTRU”
– SURSĂ DE CONFLICT ÎN LUMEA
ARABĂ
Dr. Dorel BUŞE*
Cristina AVRAM**

În ultimii ani, odată cu înteţirea discuţiilor
cu privire la încălzirea globală şi schimbările
climatice care au loc, apa a devenit un subiect de
preocupare la scară planetară. Această resursă
indispensabilă şi de neînlocuit este repartizată
însă în mod inegal, iar pe harta disponibilităţilor
mondiale, Africa de Nord şi Orientul Mijlociu apar
ca fiind cele mai ameninţate de penuria de apă. În
plus, dezvoltarea rapidă a populaţiilor arabe face
ca apa să devină mai preţioasă decât petrolul.
Dacă decenii în urmă, ţările erau preocupate să
obţină un teritoriu cu petrol pentru a-şi asigura în
mod instant bunăstarea, acum ţările arabe devin
tot mai îngrijorate de modul în care vor reuşi săşi aprovizioneze cu apă populaţia, industria şi
mai ales agricultura. Problema este cu atât mai
spinoasă pentru lumea arabă, cu cât resursa se
diminuează, iar cererea este în creştere şi acest
deficit poate conduce foarte uşor la conflicte
interne, ce pot atrage după ele consecinţe la nivel
regional şi mondial.
Cuvinte-cheie: lumea arabă; apă; conflict
israeliano-palestinian.

Introducere
Potrivit normelor internaţionale, este secetă
atunci când fiecare persoană dintr-o zonă are acces
la mai puţin de 1000 metri cubi de apă pe an1. În
prezent, 1,2 miliarde de persoane trăiesc în zone cu
deficit de apă şi până în 2030, 47% din populaţia
lumii va trăi în zone cu deficit mare de apă, potrivit
Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică, considerându-se că războaiele
viitorului se vor duce pentru aurul albastru, cum
populaţia însetată, politicienii oportunişti şi
corporaţiile puternice se vor bate pentru resursele
pe cale de dispariţie.
Din toată apa pământului, 97% este apă sărată şi
cei 3% rămaşi sunt în stare proaspătă, cu mai puţin
de un procent din apa potabilă a planetei accesibilă
în mod direct pentru folosirea de către oameni2.
Volumul total de apă dulce pe planetă a rămas
acelaşi de milenii. Doi factori au schimbat însă
datele problemei: populaţia în creştere şi încălzirea
globală, care bulversează echilibrul precipitaţiilor,
anotimpurile etc.
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Astfel, în timp ce unele regiuni au excedente
considerabile de apă, altele suferă de o penurie
crescândă a precipitaţiilor.
În 1995, Banca Mondială estima că 80 de
ţări, reprezentând 40% din populaţia globului se
confrunta deja cu o penurie de apă. În prezent, o
treime din populaţia mondială este privată de apa
potabilă. În anumite ţări, mai puţin de 40% din
populaţie are acces la apa potabilă. Este cazul
Cambodgiei, Ciadului, Etiopiei, Mauritaniei,
Afganistanului şi Omanului3.
Nouă ţări „giganţi ai apei” îşi împart aproximativ
60% din resursele naturale reînnoibile de apă dulce
ale lumii. Bogăţiile lor se calculează în mii de
miliarde de m3 pe an sau în km3 pe an. Este vorba
de Brazilia (5 418 miliarde de m3/an), Federaţia
Rusă (4 312), Indonezia(2 838), China (2 812),
Canada (2 740), Statele Unite ale Americii (2 460),
Columbia (2 133), Peru (1 746) şi India (1 260) 4.
La polul opus, un anumit număr de ţări dispune
de resurse foarte puţine, aproape nule, al căror nivel
se exprimă doar în milioane de m3 pe an: Kuweit,
Bahrein (resurse reînnoibile aproape nule), Gaza
(46), Emiratele Arabe Unite (200), Iordania (700),
Libia (800)5. În acest fel, se poate observa marele
handicap al Orientului Mijlociu.
Aceste regiuni vulnerabile, adesea în curs
de dezvoltare, au o rată de creştere a populaţiei
foarte mare, care duce la sporirea cererii de apă
dulce: acesta este şi cazul ţărilor arabe. Prognozele
ştiinţifice arată că în 2025, acestea vor folosi mai
mult de 40% din rezervele lor totale de apă dulce.
Dar apele subterane furnizează numai 20% din
nevoia de apă a regiunilor aride şi semi-aride, ceea
ce va duce la o deplasare a populaţiei către oraşe,
unde apele subterane sunt supraexploatate, şi au o
calitate îndoielnică, favorizând trecerea diverşilor
agenţi poluanţi din cauza lipsei instalaţiilor de
canalizare (cel mai elocvent exemplu în acest
sens este Cairo)6. Potrivit studiilor GIEC (Grupul
interguvernamental de experţi privind evoluţia
climei), fiecare grad de creştere a temperaturii
globului, pe termen mediu, va antrena insuficienţa
accesului la apă pentru încă un miliard de persoane,
având consecinţe grave asupra sănătăţii celor mai
tineri şi celor mai săraci7.
Plecând de la aceste consideraţii, în continuare,
dorim să aducem în prim-plan modul în care resursa
apă este distribuită în lumea arabă şi cum deficitul
acestei resurse influenţează trenarea rezolvării
unor conflicte vechi (Israel-Palestina, Israel-
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Siria privind Înălţimile Golan, de unde izvorăşte
râul Iordan) şi duce la apariţia altora noi (criza
alimentelor ca factor catalizator al „Primăverii
arabe” fiind văzută ca un efect al resurselor limitate
de apă care să susţină agricultura statelor nordafricane), sau cele din viitorul apropiat.
1. Resursele de apă în lumea arabă
Studiile ONU arată că 30 de naţii vor fi în deficit
de apă în 2025, în creştere faţă de 20 în 1990,
iar din acestea 18 se află în Orientul Mijlociu şi
Nordul Africii, incluzând Egiptul, Somalia, Libia
şi Yemen8.
Resursa apă devine, astfel, mai importantă
pentru lumea arabă comparativ cu petrolul, întrucât
majoritatea statelor sunt dependente de apa râurilor
ce curge pe teritoriul lor din altă ţară sau de apă
subterană pe care o folosesc mai repede decât
aceasta se reîncarcă, în plus, 67% din lumea arabă
depinde de apa din statele non-arabe. Aceste două
variabile fac din statele arabe, ca pe termen lung,
să devină din punct de vedere politic, cele mai
periculoase din lume, în special dacă ostilităţile
sunt dublate de fanatism religios. Aşa cum avertiza
şi Boutros Boutros Ghali (fost secretar general al
Naţiunilor Unite), următorul război din Orientul
Mijlociu se va duce pentru apă9.
Resursele hidrografice au, în acest fel, un rol
extrem de important în geopolitica lumii arabe şi în
influenţarea regimului ei în mare măsură, întrucât
regiunea arabă, cu o populaţie peste 315 milioane
de locuitori, are o suprafaţă totală de aproximativ
14 milioane de kilometri pătraţi, din care 87%
este deşert, cu o super ariditate şi vegetaţie săracă
ce domină regiunea10. Folosirea apei în Africa
şi Orientul Mijlociu nu este sustenabilă iar lipsa
acesteia duce la instabilitate – dacă guvernele nu
iau măsuri să rezolve criza iminentă.
Cele 22 de ţări arabe prezintă caracteristici
climatice şi geografice foarte variate.
Magrebul dispune de zone de coastă şi montane
înverzite, de la Maroc până în Tunisia. Litoralul
libian, zonă aridă, cu o populaţie în creştere, face
obiectul unor amenajări importante şi costisitoare
privind alimentarea cu apă: „marele râu artificial”.
În Egipt, numai delta Nilului şi valea sa este
locuibilă, împreună cu regiunea Fayoum.
Machreq – sau Orientul Mijlociu – are o zonă
de coastă, cu muntele său siriano-libian înverzit
şi împădurit. Primele aşezări umane s-au realizat

IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2012

GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII: TENDINŢE ŞI PERSPECTIVE
însă de-a lungul Tigrului şi Eufratului, o zonă de
altfel bogată în cultură.
În Liban, în Siria, castelul de apă ce se constituie
în platoul Golan şi în râul Iordan este captat şi
controlat de statul Israel.
Majoritatea suprafeţei lumii arabe se constituie
din deşerturi, Sahara, Egipt, Sinai şi Arabia, sau
din stepe semi-deşertice. Yemenul posedă văi
fertile amenajate în terase pe o mică porţiune din
teritoriul său.
Marocul se află în situaţie de stress hidric
–locuitorii dispun de 1000 până la 1700 m3 de
persoană, pe an - şi toate celelalte state arabe se
află deja în penurie (locuitorii dispun de mai puţin
de 1000 m3 de persoană, pe an) de apă dulce11.
În ceea ce priveşte condiţiile climatice, circulaţia
atmosferică care caracterizează Magrebul şi
Machrecqul se caracterizează prin două elemente:
- poziţia în latitudine: regiunea este cuprinsă
între paralela 36 la nord la frontiera siriano-turcă, şi
la 12 la sud către litoralul meridional al Peninsulei
Arabice;
- prezenţa Mediteranei, vast spaţiu marin
care penetrează în profunzime către est în masa
continentală eurafricană şi depresiunile dinspre
vest.
Astfel, acest ansamblu de 14 milioane de km2
nu este expus unui singur regim climatic, ci este un
spaţiu de tranziţie între două zone:
- zona tropicală şi subtropicală, care se
caracterizează prin prezenţa constantă sau cvasi
constantă a marilor presiuni dinamice foarte
stabile;
- zona mediteraneană, care se alătură climei
temperate şi se caracterizează printr-o circulaţie
vest-est a curenţilor ciclonici;
- frontul polar limitează cele două clime
tropicală şi temperată şi se deplasează în cursul
anului, cu oscilaţii, la o altitudine foarte mare.
Acesta urcă în latitudine vara şi coboară iarna
până în nordul Africii, permiţând astfel trecerea
curenţilor ciclonici12.
O singură regiune scapă acestui regim: sudul
Peninsulei Arabice, în special Yemenul, care
primeşte vara ploile musonice.
Apele subterane, freatice şi de adâncime au
fost valorificate constant în spaţiul arab. Cea
mai mare presiune de exploatare a fost exercitată
asupra apelor freatice cantonate în depozitele
piemontane adiacente, alimentate din precipitaţiile
mai consistente din aceste zone mai înalte. În

proximitatea ariei piemontane de racord dintre
munţii Atlas şi deşertul saharian, au luat naştere
în evul mediu primele formaţiuni arabo-berbere
din Magreb şi apoi diferite emirate locale, pe
baza resurselor de apă potabilă exploatate din
ariile piemontane mai înalte, drenate prin sisteme
de aducţiune în lungul cărora s-au dezvoltat
nucleele comunităţilor locale. De asemenea, o
serie de formaţiuni locale din Sahara şi Arabia
s-au coagulat în jurul oazelor în care freaticul
apare la zi. Resursele de apă din sursele apelor de
adâncime au început să fie valorificate în ultimele
trei-patru decenii în Egipt, Libia, Algeria, state
care au făcut investiţii considerabile în proiecte şi
infrastructuri de exploatare şi aducţiune. Reţeaua
fluvială este neuniform distribuită, ca o consecinţă
a condiţiilor fizico-geografice. Trei mari sisteme
fluviale traversează spaţiul arabofon, dintre care
două în Asia şi unul în Africa, respectiv Eufratul,
Tigrul şi Nilul, ale căror debite constituie o miză
concurenţială regională13.
În condiţiile aridităţii extenuante ce face din
apă un produs rar al acestor locuri, cele două
fluvii, Tigrul şi Eufratul capătă valenţe strategice
deosebite în regiune, nu numai prin volumul de apă
propriu-zis, ci chiar şi prin geometria şi hidraulica
albiei. Chiar şi scurtul sector fluvial comun Shatt alArab prezintă mize strategico-teritoriale deosebite,
întrucât reprezintă frontiera comună irakianoiraniană într-un perimetru cu o morfodinamică
complexă a proceselor hidromorfologice din albie,
fapt care generează reconfigurări ale mărilor şi
necesită rejalonarea periodică a frontierei, aspect
ce a constituit motivul declanşării în 1980 a
războiului irakiano-iranian, diferend nesoluţionat
complet nici în prezent. Nilul este însă marea
miză a Egiptului. În ciuda dimensiunii deşertice
uriaşe, statul egiptean poate fi considerat un stat
fluvial, întrucât asigură hrana populaţiei sale tot
mai numeroase de pe valea fluviului, îşi asigură
necesarul hidroenergetic şi de apă ca urmare a
construirii lacului Nasser şi hidrocentralei de
la Asswan, deşi aceste proiecte au şi o serie de
efecte negative asupra mediului. Cursul mijlociu
şi superior al Nilului, ca vector de penetraţie, are
şi valenţe geopolitice pentru statul egiptean, care
consideră spaţiile menţionate (aflate pe teritoriul
sudanez) o parte din hinterlandul său natural
de evoluţie, fapt ce determină tensiuni locale şi
diferende frontaliere între Egipt şi Sudan14.
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2. Apa – sursă de conflict în lumea arabă
Resursele de apă au căpătat valenţele unei
pârghii strategice de presiune în condiţiile fizicogeografice de ariditate. În ultimele decenii, se
poate vorbi despre practicarea unei adevărate
geopolitici a apei în spaţiul arab – o anume
acvapolitică, în care aprovizionarea cu apă s-a
transformat dintr-o chestiune economică într-una
geopolitică. De cele mai multe ori, proiectele în
care apa a fost o miză strategică s-au suprapus în
mod complementar altor vectori de tensiune din
câmpul geopolitic, potenţând efectele conflictuale
din spaţiile de desfăşurare. În funcţie de entităţile
implicate în jocurile strategice ale apei, această
categorie de raporturi geoeconomice şi geopolitice
s-a desfăşurat şi se desfăşoară pe trei paliere
relaţionale: în cadrul relaţiilor arabo-limitrofe,
interarabe şi arabo-israeliene.
Partajarea resurselor de apă între statele arabe
şi statele nearabe limitrofe reprezintă o problemă
delicată în ecuaţia geopolitică a apei din regiunile
aride sau semiaride. Senegal şi Mauritania au
avut un război începând din 1989 cu privire la
drepturile asupra râului Senegal15. Elocventă în
acest sens este folosirea concurenţială a apelor
fluviului Eufrat de către Turcia, Siria şi Irak (Siria
şi Irakul s-au înfruntat în ciocniri minore privind
râul Eufrat16), bătrânul fluviu dezvăluindu-şi astfel
enormele mize geoeconomice şi geopolitice ce
se scurg pe albia sa şi care constituie substratul
relaţiilor tensionate dintre cele trei state riverane.
Eufratul îşi are izvoarele în Anatolia, fapt ce conferă
statului turc poziţia de control asupra debitelor
sale, prin intermediul lacurilor de retenţie Firat (pe
Eufrat) şi Keban (pe Murat - afluentul principal al
Eufratului), acumulări ce reprezintă „robinetele”
strategice turceşti ale apelor Eufratului. Prin
urmare, debitul rămâne insuficient, cu precădere în
perioada de vară, pentru satisfacerea necesarului
de apă din aval, respectiv din Siria şi Irak şi mai
ales pentru alimentarea cu apă a lacului de baraj
Assad, construit de Siria pe cursul râului. Acesta
diminuează la rândul său şi mai mult volumul de
apă ce ajunge în Irak, ţară dependentă aproape total
de apele fluviului. Dacă Egiptul este darul Nilului,
despre Câmpia mesopotamiană se poate spune că
este darul Tigrului şi Eufratului. Civilizaţiile care sau dezvoltat în bazinul mesopotamian au beneficiat
de condiţiile similare pe care le-a oferit Nilul în
Egipt, iar centrul polarizator al Bagdadului de pe
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cursul Tigrului s-a bucurat de valenţe asemănătoare
oraşului Cairo de pe valea Nilului17.
Partajarea resurselor de apă între statele
arabe vecine stă la baza escaladării multora dintre
stările tensionale interarabe. În acest cadru, se
înscriu permanentele dispute dintre Irak şi Siria,
determinate de insuficienţa volumului de apă
ce ajunge în Irak, ca urmare a retenţiei apelor
Eufratului în lacul de acumulare Assad din Siria.
Aspectul menţionat a amplificat divergenţele
politico-ideologice oricum existente între cele
două state în perioada regimului Saddam Hussein.
Partajarea resurselor de apă între Israel şi
vecinii săi arabi a constituit o permanentă cauză
a stărilor tensionale arabo-israeliene, adăugată
clasicelor conflicte bilaterale. Arealul de derulare
şi miza de interes este apa din bazinul râului
Iordan, pe care o râvnesc în proporţii cât mai
mari fiecare din cei cinci actanţi limitrofi: Israel,
Iordania, Cisiordania, Siria, Liban18. De altfel,
unii analişti consideră că Israelul continuă să
ocupe Înălţimile Golan, luate de la Siria în 1967,
datorită problemei de control a apei Iordanului, în
timp ce alţii consideră că ocupaţia se referă doar la
deţinerea celui mai înalt teritoriu în caz de conflicte
viitoare19.
La debuşeul din Marea Galileii, Iordanul are
un volum de 500 mld. mc./an. iar după primirea
afluenţilor (între care Yarmuk - 500 mld. mc/an),
la vărsarea în Marea Moartă totalizează 1.850
mld. mc/an., din care 1/4 provine din Israel şi
3/4 din statele arabe vecine, părţi care îşi împart
patrimoniul hidrologic al Iordanului în proporţii
diferite, pentru care se află într-o permanentă
stare tensional-concurenţială. Acest continuu
„război al apei” între Israel şi vecinii săi nu a
putut fi soluţionat complet niciodată, ca urmare a
respingerii de către Consiliul Ligii Arabe în 1955 a
Planului Johnston, care prevedea partajarea apelor
Iordanului între statele riverane după următoarele
cote: Iordania - 52%, Israel - 36%, Siria - 9%,
Liban – 3%; în mod tacit şi cutumiar însă, aceste
ponderi au fost respectate în linii generale20. Până
în prezent nu a fost adoptat niciun alt acord de
partiţie regională, fiecare dintre entităţile riverane
dezvoltându-şi propriile proiecte de exploatare a
resurselor acvifere şi propriile relaţii cu vecinii pe
această temă
Cea mai complexă este relaţia israelo-iordaniană
de partajare a resurselor fluviului, în condiţiile în
care volumul de apă asigurat de Iordan reprezintă
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dublul volumului celorlalte disponibilităţi de
apă ale Israelului şi triplul celorlalte surse de
apă disponibile ale Iordaniei. Astfel, acesta
condiţionează viaţa atât în Israel, cât şi în Iordania
şi în Cisiordania, aspect ce dă măsura amplitudinii
disputei / concurenţei dintre arabi şi israelieni în
privinţa preemţiunii utilizării apelor Iordanului.
În contextul cronicizării stărilor conflictuale
cu Israelul din anii ‘50-’60, Regatul haşemit a
construit pe valea Iordanului, începând din 1957,
canalul Ghor, în lungime de 110 km., paralel cu
fluviul, aprovizionat cu apă din afluentul Yarmuk,
printr-un punct de difluenţă spre canal situat cu
câţiva kilometri în amonte de limita stăpânirii
israeliene în Platoul Golan. Statul iordanian a
reuşit prin această inspirată lucrare hidrotehnică
să obţină un avans de valorificare a unei părţi a
debitului Yarmukului, în dauna părţii israeliene.
În replică, Israelul şi-a edificat propriul sistem de
exploatare a apelor, în cadrul programului National
Water Carier demarat în 1964, prin care preia între
400-500 mld. m.c. apă/an din Lacul Tiberiada cu
care aprovizionează printr-o reţea de conducte
întreg teritoriul israelian până în deşertul Negef.
Este o soluţie-replică la proiectul iordanian, prin
care Israelul extrage un masiv volum de apă ce nu
mai ajunge astfel în perimetrul Iordaniei21.
După ocuparea înălţimilor Golan în 1967, Israelul a blocat proiectul arab de construire a unei
legături prin care apele Iordanului superior (din
amonte de Lacul Tiberiada) ar fi fost dirijate spre
cursul Yarmukului, în scopul secătuirii lacului din
care statul evreu extrage cantitatea de apă specificată mai sus şi care ar fi asigurat totodată exclusivitatea alimentării canalului Ghor din Iordania.
Tot în urma războiului din 1967, Israelul a obţinut
monopolul exploatării bogatelor ape subterane din
Cisiordania - 475 mld. m.c./an, care asigură un
sfert din necesarul de apă consumată în Israel.
Odată cu ocuparea platoului Golan, Israelul
a luat sub control doi dintre emisarii Iordanului,
respectiv râurile Dan şi Banias, iar după ocuparea
fâşiei din sudul Libanului, în 1978, a obţinut
controlul total asupra izvoarelor Iordanului, prin
deţinerea şi a celui de-al treilea emisar – râul
Hasbani din Libanul de sud. În acest context,
autorităţile israeliene au încercat chiar mărirea
volumului de apă scurs pe Iordan dinspre Liban,
prin tentativa construirii unui racord hidrotehnic
care să dreneze apele râului libanez Litani spre
emisarul Hasbani, proiect nematerializat însă până

la retragerea forţelor israeliene din sudul Libanului
în anul 2000. De asemenea, printre consecinţele
războiului din 1967 se numără şi lipsirea Siriei de
două importante surse de apă, respectiv freaticul
acvifer din arealul platoului Golan şi apa lacului
Tiberiada.
De asemenea, există şi perimetre lacustre careşi păstrează caracterul de limes protectiv, pe fondul
unor diferende politico-teritoriale: Marea Moartă
este împărţită după principiul apelor teritoriale
între Iordania (50% din suprafaţa acvatică),
teritoriul Cisordaniei (cca. 1/3) şi Israel (15%),
iar malul estic al lacului Tiberiada constituie un
segment al frontierei oficiale dintre Israel şi Siria,
dar în realitate, el delimitează Israelul de teritoriul
Golan, ocupat de Israel în 196722.
Cert este, însă, că pe fondul aridizării climatului
local din ultimii ani, accentuarea penuriei apei este
un fenomen evident în viitorul apropiat, ceea ce va
accentua divergenţele hidro-politice dintre Israel şi
vecinii săi arabi, în condiţiile în care Israelul deja
are nevoie de 800 mld. m.c. apă/an suplimentari,
iar Iordania de 500, ceea ce va duce la creşterea
importanţei geopolitice a resurselor de apă pentru
lumea arabă şi totodată la o vulnerabilitate la adresa
securităţii acesteia, implicând gestionarea acestui
risc pentru a nu duce la apariţia altor conflicte23.
Lipsa actuală a resurselor de apă ca factor
catalizator de crize şi conflicte.
În 2011, în contextul „Primăverii arabe”, sărăcia,
represiunea, decenii de injustiţie şi şomajul în masă
au fost citate ca principalele cauze ale convulsiilor
politice din Orientul Mijlociu şi nordul Africii.
Dar o mai puţin recunoscută cauză a revoltelor
din Egipt, Tunisia, Algeria, Yemen, Iordania a fost
creşterea preţurilor alimentelor, în strânsă legătură
cu o criză crescândă a apei.
Statele diverse care alcătuiesc lumea arabă,
care se întinde de la coasta Atlanticului la Irak, au
o parte din rezervele mondiale cele mai mari de
petrol, dar acest lucru maschează faptul că acestea
ocupă locurile cele mai hiper-aride; râurile sunt
puţine, cererea de apă este în creştere pe măsură
ce populaţia creşte, rezervele subterane sunt în
scădere şi aproape toate depind de alimentele
importate, care sunt acum la preţuri foarte mari. 24
Pentru o regiune a cărei populaţii se va dubla la
aproape 600 de milioane în următorii 40 de ani25,
iar schimbarea climatică va creşte temperaturile,
aceste probleme structurale sunt dinamite politice

IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2012

53

GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII: TENDINŢE ŞI PERSPECTIVE
şi destabilizează deja ţările, aşa cum arată
Banca Mondială, Naţiunile Unite şi alte studii
independente.
În viitor, principala resursă geopolitică
din Orientul Mijlociu va fi apa, mai degrabă
decât petrolul. Apa este o parte fundamentală a
contractului social în ţările Orientului Mijlociu.
Împreună cu hrana subvenţionată şi combustibilul,
guvernele furnizează apă ieftină sau chiar gratuită
pentru a-şi asigura acordul celor guvernaţi. Dar,
atunci când alimentele subvenţionate au fost tăiate,
a urmat instabilitatea.
Rolul apei a fost subestimat de către actorii
internaţionali, dar va fi reevaluat. Problemele
se vor înrăutăţi, întrucât ţările arabe depind de
celelalte ţări pentru securitatea lor alimentară.
În 2008-2009, importurile de alimente ale ţărilor
arabe s-au ridicat la 30 miliarde dolari26. Apoi,
creşterea preţurilor a cauzat valuri de revoltă şi a
lăsat milioane de şomeri şi săraci în ţările arabe.
Paradoxul economiilor arabe este că acestea depind
de preţurile petrolului, în timp ce cresc preţurile
energiei mâncarea lor devine mai scumpă.
Ţara cea mai nesigură a regiunii din punct de
vedere al alimentelor şi al apei este Yemen, ţara
cea mai săracă din lumea arabă, care primeşte mai
puţin de 200 metri cubi de apă pe persoană, pe an
- cu mult sub pragul sărăciei internaţionale de apă
de 1.000 m3 - şi trebuie să importe 80-90% din
hrana sa27. Două conflicte interne s-au dezlănţuit
în Yemen şi capitala a fost zguduită de revolte.
Există astfel o legătură evidentă între preţul mare
al alimentelor şi tensiuni. Seceta, populaţia şi lipsa
apei sunt factori agravanţi. Presiunea pe resursele
naturale şi pe pământ este din ce în ce mai mare.
Nici Iordania nu stă mai bine, experţii
considerând că cererea de apă se va dubla în
următorii 20 de ani şi va suferi de lipsa apei şi din
cauza creşterii populaţiei şi a disputei de durată
cu Israelul. Consumul de apă pe cap de locuitor
va scădea de la 200 m3 pe persoană la 91m3 în
următorii 30 de ani28.
De asemenea, Palestina şi Israelul îşi dispută în
continuare cu înverşunare resursele fragile de apă.
În 1919, delegaţia evreiască mergea la Conferinţa
de Pace de la Paris spunând că Înălţimile Golan,
valea Iordanului, ceea ce reprezintă astăzi
Cisiordania, precum şi râul libanez Litani erau
„esenţiale pentru necesitatea fondării economice
a ţării. Palestina trebuie să aibă controlul râurilor
sale şi a izvoarelor lor”. În războiul din 1967,
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Israelul a câştigat controlul exclusiv al apelor din
Cisiordania şi a Mării Galileea, dar nu şi asupra
Litani. Aceste resurse – muntele avcifer şi Marea
Galileei – îi oferă Israelului aproximativ 60%
din apa sa proaspătă, un milion de metri cubi de
apă pe an. Argumentele încinse înfurie cu privire
la dreptul asupra muntelui acvifer. Israelul şi
aşezările israeliene preiau 80% din fluxul acvifer,
lăsând palestinienii cu 20%.29 Palestinienii spun că
sunt împiedicaţi să-şi utilizeze propriile lor resurse
de apă de către o putere beligerantă militară, ce
forţează sute de mii de oameni să cumpere apă de la
ocupanţii lor la preţuri ridicate. Mai mult, Israelul
alocă cetăţenilor săi, inclusiv celor care trăiesc în
aşezările din Cisiordania considerate ilegale, în
conformitate cu dreptul internaţional, de trei până
la cinci ori mai multă apă decât palestinienilor. Iar
acest lucru, dăunează economiei lor agricole, spun
palestinienii. În aceste condiţii nu este surprinzător,
că în discuţiile de pace arabo-israeliene din 1990,
dreptul la apă a fost unul dintre punctele cheie ale
discuţiei30 şi va constitui un punct important şi în
proiectele viitoare care vor avea ca scop obţinerea
păcii în conflictul arabo-israelian.
Algeria şi Tunisia, împreună cu cele şapte
emirate ale UAE şi cu Irak şi Maroc se află în
„deficit de apă”, folosind mai multă decât primesc
prin ploaie sau zăpadă. Libia a cheltuit 20 miliarde
de dolari pentru pomparea apei aflate în puţuri la
mare adâncime în deşert, dar nu are nici o idee cât
de mult vor dura aceste resurse; cererea de apă a
Arabiei Saudite a crescut cu 500% în 25 de ani
şi este de aşteptat să se dubleze din nou în 20 de
ani. Dar numai UAE a început să construiască cel
mai mare rezervor din lume cu 26.000.000 m3 de
apă desalinizată ce va stoca apă pentru 90 de zile
atunci când va fi terminat.31
Concluzii
Conchizând, se poate spune că în considerarea
geopoliticii actuale a lumii arabe şi, în special,
în Orientul Mijlociu, apa a devenit un element
determinant al strategiilor guvernelor regimurilor
din zonă.
Conflictele pentru apă sunt foarte prezente în
lumea arabă: rivalităţile pentru folosirea apelor
subterane, a apelor Iordanului şi a afluenţilor lui,
al cărui bazin se împarte la patru state: Liban,
Iordania, Israel şi Teritoriile Palestiniene, precum
şi al folosirii apelor râului Litani, constituie
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provocări la adresa securităţii naţionale a acestor
state. Problemă economică, apa este o problemă
de politică naţională sau internaţională, şi ca
şi petrolul, apa ar putea deveni motiv de pace
sau de război, şi, mai mult, orice proces de pace
care ar viza soluţionarea conflictului israelianopalestinian trebuie să ia în calcul în principal şi
reglementarea problemei apei. Se poate considera
astfel, că resursele de apă joacă un rol deosebit de
important pentru securitatea şi stabilitatea unei
ţări şi că trebuie găsite soluţii pentru gestionarea
unor eventuale crize ale apei, în special în Orientul
Mijlociu şi Nordul Africii, întrucât lipsa acestor
resurse suprapusă altor factori declanşatori de crize
pot duce la inflamarea unui complex regional, ce
ar putea avea repercusiuni asupra întregii lumii.
În aceste condiţii, putem să considerăm că aurul
albastru poate să conducă la tensiuni, aşa cum a mai
făcut-o şi în trecut, sau să ducă chiar la războaiele
viitorului, care pot să nu aibă neapărat o accepţiune
strict militară dacă vor fi construite strategii de
contracarare a unor eventuale crize ale apei.
Astfel, pe măsură ce nevoile de apă sunt în
creştere, comunitatea internaţională trebuie să
se axeze pe găsirea de soluţii îmbinate, deoarece
cererile de apă sunt interdependente şi se pare
că depăşesc chiar şi graniţele politice, în acest
sens impunându-se atât o mai bună conservare şi
reciclare a resurselor, cât şi investirea în instalaţii
de desalinizare şi alte tehnici avansate. Pe de
altă parte, este necesară susţinerea procesului de
pace israeliano-palestinian, deoarece, printr-o
îmbunătăţire generală a atmosferei politice se va
crea un climat de cooperare între ţările vecine în
privinţa problemei apei şi astfel vechii adversari
pot deveni colaboratori şi se va asigura în acest fel
un mediu de stabilitate în zonă.
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CE NU S-A SPUS LA SUMMITUL NATO
DE LA CHICAGO
Dr. Iulian ALISTAR*

Summitul NATO de la Chicago a fixat rolul UE
în cadrul parteneriatului cu NATO şi a deschis un
proces de reflecţie asupra formelor de cooperare
cu noile puteri mondiale în ecuaţia geopolitică
complexă care se formează în regiunea Asia–
Pacific.
Pivotarea intereselor SUA către regiunea
Pacific înseamnă de fapt pivotarea SUA – NATO
către această nouă zonă de interes strategic,
SUA nedorind să acţioneze unilateral în acest
demers, ci în cooperare şi sprijinite de influenţa
şi credibilitatea NATO şi a puterii politico–
diplomatice şi economice a statelor membre, în
special atunci când se confruntă cu mari actori
emergenţi ai scenei mondiale precum China şi
India.
Interesul NATO pentru regiunea Asia-Pacific
corespunde imperativului actual de stabilizare
a Afganistanului şi de securizare împotriva
terorismului, traficului de narcotice şi extremismului
religios (generat anterior de elemente criminale
acomodate în acest stat), dar şi intenţiei de
cooperare cu state dintr-o regiune caracterizată
de emergenţa unor noi puteri care se relevă că
pot avea o contribuţie majoră pentru prevenirea
şi diminuarea noilor riscuri şi ameninţări globale
(terorismul, schimbările climatice, diminuarea
resurselor energetice, crizele economice, migraţia
ilegală, traficul de bunuri şi persoane, riscul

proliferării nucleare etc.). Apropierea relaţiilor
NATO cu state precum Australia, Noua Zeelandă,
Coreea de Sud, Japonia, China şi India are de
asemenea un efect implicit în consolidarea stării
de securitate.
Cuvinte-cheie: valenţele globale ale NATO;
geopolitica NATO; parteneriate strategice.
1. Parteneriatul transatlantic în perspectiva
summitului de la Chicago
Summitul NATO de la Chicago (20 – 21 mai
a.c.) a întărit parteneriatul euroatlantic şi a afirmat
nevoia crescută de cooperare între aliaţi, pentru a
face faţă noilor riscuri şi ameninţări în perspectiva
anului 2020 şi în viitor.
Relaţia transatlantică a fost consolidată la
Chicago, prin reafirmarea angajamentului statelor
aliate de susţinere a eforturilor de transformare
şi eficientizare a Alianţei, urmărind acţiunea
coordonată şi complementară pe dimensiunile
politică şi militară. Pe dimensiunea militară
summitul a reflectat solidaritatea statelor
membre NATO faţă de angajamentul privind
implementarea măsurilor de apărare (Defence
Package) şi atingerea obiectivului „Forţa NATO
2020”1, prin care se urmăreşte ca Alianţa să fie
mai bine pregătită din punct de vedere tehnicomilitar în următorul deceniu. Astfel, summitul a
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reliefat voinţa politică de a implementa şi duce mai
departe iniţiativele multinaţionale dezvoltate în
cadrul conceptului ,,smart defence”2 (SD) precum
şi angajamentul NATO privind operaţionalizarea
scutului antirachetă în Europa3.
În contextul evaluării relaţiei transatlantice, la
Chicago a fost subliniat parteneriatul unic dintre
NATO şi Uniunea Europeană (UE) şi faptul că,
dincolo de sprijinul politic pe care aceste două
organizaţii şi-l acordă reciproc, acesta trebuie să
devină relevant inclusiv pe dimensiunea de apărare.
Pentru a realiza acest deziderat strategic se doreşte
punerea în comun a resurselor într-o perioadă de
austeritate şi dezvoltarea unei cooperări mai strânse
între NATO şi Agenţia Europeană de Apărare,
între SD şi iniţiativa ,,pooling and sharing” a UE4,
dezvoltarea de capabilităţi şi a sectorului militar
industrial al NATO şi UE prin proiecte comune şi/
sau complementare.
Pe dimensiunea politică, summitul de la
Chicago a reiterat importanţa dezvoltării dialogului
şi a diplomaţiei, organizate şi conduse atât în
plan intern, la nivelul membrilor organizaţiei,
cât şi în plan extern, cu alte state şi organizaţii
internaţionale, acest lucru constituindu-se ca
o soluţie viabilă pentru prevenirea riscurilor şi
ameninţărilor, promovarea păcii şi stabilităţii în
spaţiul euroatlantic, dar şi în afara acestuia, NATO
acceptând şi promovându-şi în prezent rolul de
alianţă flexibilă, modernă şi globală de securitate.5
Un obiectiv strategic în acest sens îl constituie
faptul ca Politica de Securitate şi Apărare Comună
a UE (PSAC) să se planifice şi armonizeze pentru a
întări complementaritatea şi cooperarea cu NATO,
evitând efectul redundant al unor proiecte şi
iniţiative dezvoltate separat, în mod independent,
în afara acestui parteneriat strategic. Strâns legat
de acest lucru, angajamentul NATO de a sprijini
Afganistanul după anul 2014, după încheierea
misiunii ISAF şi implementarea proiectului
scutului anti-rachetă în Europa confirmă nevoia
unei legături strânse care trebuie să existe în relaţia
transatlantică, între PSAC şi obiectivele asumate
de NATO, acestea fiind proiecte şi priorităţi
majore ale Alianţei şi SUA, care nu se pot realiza
în afara consensului şi sprijinul politic al statelor
europene.
Toate aceste proiecte şi proiecţii strategice
reprezintă vectorii unei cooperări viitoare durabile
dintre NATO şi UE, constituie expresia coeziunii
relaţiei transatlantice şi între statele aliate bazată

58

pe menţinerea în actualitate a intereselor securitare
comune.
Pe de o parte, summitul de la Chicago a fixat
coordonatele cooperării politico-militare dintre
NATO şi UE6 dar, pe de altă parte, a comunicat
nivelul de aşteptare al Alianţei în raport cu acest
partener important, atrăgând atenţia cu privire
la nevoia de consolidare a capacităţilor militare
proprii, creşterea gradului de operaţionalizare a
acestora şi a capacităţii de a gestiona mai eficient
crizele de securitate pe propriul continent şi în
zona de proximitate. Astfel, în declaraţia de la
Chicago se afirmă importanţa implicării statelor
aliate non-membre pentru a întări capacitatea
defensivă şi succesul iniţiativelor europene pe linie
de securitate.7 Prin utilizarea acestui limbaj, în
mod posibil se sugerează şi nevoia unei deschideri
crescute a UE faţă de Turcia, stat care se afirmă
a fi un contribuabil important în cadrul NATO şi
care, urmare a accederii în UE, ar putea în acelaşi
mod să aibă o contribuţie semnificativă pe linia
dezvoltării şi implementării obiectivelor PSAC. În
cadrul lucrărilor Conferinţei Consiliului Atlantic
(14 mai a.c.) s-a sugerat ca un posibil înlocuitor al
Secretarului general al NATO să fie un reprezentat
al Turciei8, lucru care, deşi considerat necesar din
perspectiva recunoaşterii importanţei şi a rolului
crescut al acestui stat în managementul crizelor şi
conflictelor în contemporaneitate, în special în zona
de proximitate a UE, ar face dificilă cooperarea
NATO – UE, urmare a disputei avute de Turcia cu
Cipru9 şi dificultăţilor legate de obţinerea statutului
de stat membru UE.
Deşi se menţin o serie de probleme care au
marcat o stare de tensiune între aliaţi, respectiv
amânarea luării unei decizii cu privire la reducerea arsenalului nuclear sub-strategic al SUA în
Europa10, clarificarea modului în care se va realiza
participarea echilibrată la bugetul NATO, eliminarea stării de neîncredere dintre state, cu referire
la accesul la capabilităţile militare pe care statele
membre le dezvoltă şi le finanţează în parteneriat11,
summitul de la Chicago a punctat faptul că SUA şi
NATO rămân garantul unic al securităţii europene
şi perspectiva acestora cu privire la creşterea capacităţii militare a UE, lucru necesar pentru a reduce
efortul aliat în Europa şi pentru a permite orientarea spre problemele globale şi asupra regiunii de
interes strategic Asia – Pacific.
În urma summitului de la Chicago, apreciem
că se vor revitaliza discuţiile privind crearea
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unui comandament militar operaţional întrunit
la nivelul UE12, se va întări parteneriatul militar
franco-britanic, la care în mod posibil va adera şi
Italia şi se va întări de asemenea cooperarea dintre
diferitele iniţiative militare regionale în Europa
(ex. grupul de la Vişegrad şi grupul de la Weimar),
lucru necesar în perspectiva dezvoltării capacităţii
UE de a formula un răspuns militar coerent în
situaţii de criză şi conflict şi pentru a prelua din
responsabilitatea NATO asupra propriei securităţi.
2. Valenţele globale ale NATO şi proiecţii
în regiunea Asia – Pacific
O dată cu asumarea misiunii din Afganistan13,
desfăşurarea unei misiuni în Irak14 şi conducerea
operaţiei din Libia15, prezenţa militară din Cornul
Africii16 sau sprijinul acordat Uniunii Africane17,
NATO se relevă în contemporaneitate ca şi
organizaţie de securitate care acţionează global,
impunându-se drept un actor credibil şi important
în managementul situaţiilor de criză şi conflict la
nivel internaţional.
NATO îşi menţine centrul de greutate
al acţiunilor în regiunea euroatlantică, prin
reafirmarea garanţiilor de securitate pe care le oferă
invocarea Articolului 5, dar îşi va asuma rolul şi se
va dezvolta ca şi organizaţie de securitate globală
în contextul caracterului hibrid al conflictelor
moderne şi ameninţărilor asimetrice (lupta
împotriva terorismului, neproliferării, a pirateriei
etc.).
NATO este o alianţă aflată în transformare,
ale cărei misiuni nu mai au de mult un caracter
strict limitat la apărarea propriului teritoriu şi are
posibilitatea de a se menţine relevantă în plan
geopolitic dacă va acţiona în cadrul unei reţele de
securitate extinse, globale.
La nivelul statelor membre sunt opinii referitoare la faptul că NATO nu trebuie să devină „poliţistul mondial”18, dar trebuie să devină un actor
capabil să acţioneze pentru apărarea securităţii
globale. Alianţa va trebui să ofere statelor membre capacitatea de a interveni pentru gestionarea
intereselor sale strategice şi a stabilităţii sistemului
internaţional. Italia consideră că NATO următorilor 10 ani trebuie să fie un actor responsabil al contextului internaţional, caracterizat de incertitudine
şi imprevizibilitate, depăşind limitele unui concept
confortabil dar restrictiv, „de apărare, aşteptând să
fim atacaţi”, acest gen de abordare însemnând un

moment de involuţie şi o reîntoarcere la perioada
Războiului Rece.19
NATO a decis la Lisabona să îmbrăţişeze şi mai
apoi să implementeze aşa-numita abordare globală a
securităţii şi acţionează astăzi în cooperare cu ONU
şi alte organizaţii internaţionale pentru menţinerea
stabilităţii în spaţiul euroatlantic20, dar şi pentru
prevenirea riscurilor, descurajarea ameninţărilor la
adresa păcii şi securităţii şi stabilizarea anumitor
regiuni, care nu se află în mod tradiţional în
aria sa de responsabilitate. Acţiunea aliată pe
scena internaţională este condusă consecvent cu
respectarea legilor internaţionale, cu promovarea
păcii şi stabilităţii, a principiilor statului de drept
şi a valorilor democratice, într-un areal cultural
comun sau dimpotrivă diferit, dar care constituie o
prioritate pe linia intereselor de securitate.
În această paradigmă, conceptul modern
de abordare comprehensivă propus cu ocazia
summitului NATO de la Bucureşti (2008), formulat
ca un obiectiv important în cadrul noului concept
strategic (Lisabona, 2011) şi întărit cu ocazia
summitului de la Chicago (2012), respectiv de
asigurare a securităţii prin cooperare (cooperative
security), se materializează astăzi printr-o serie
extinsă de parteneriate şi relaţii bilaterale pe care
NATO le are cu state şi organizaţii internaţionale,
parteneriate care sprijină geopolitica Alianţei atât
în ceea ce priveşte menţinerea şi consolidarea
relaţiei transatlantice, cât şi legat de apropierea
relaţiilor cu state din alte regiuni (de actualitate şi
în perspectivă fiind regiunea Asia – Pacific).
Pivotarea intereselor SUA către regiunea
Pacific înseamnă de fapt pivotarea SUA – NATO
către această nouă zonă de interes strategic, SUA
nedorind să acţioneze unilateral în acest demers, ci
în cooperare şi sprijinite de influenţa şi credibilitatea
NATO şi a puterii politico–diplomatice şi
economice a statelor membre, în special atunci
când se confruntă cu doi mari actori emergenţi ai
scenei mondiale, precum India şi China.
Emergenţa unor noi puteri economice în
regiunea Pacific suscită interesul american, dar
în egală măsură şi al NATO (al statelor membre),
iar faptul că multe state din această regiune sunt
pe cale să devină actori importanţi în geopolitica
globală constituie un motiv important pentru a
dezvolta relaţii bilaterale cu acestea, inclusiv prin
perspectiva politicii de parteneriat şi a diplomaţiei
apărării.
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Iniţiative NATO în regiunea Asia - Pacific:
 iniţierea, în 2012, a unor relaţii de
cooperare cu China21;
 proiecţia unor relaţii de cooperare cu
Indonezia, Singapore, Malaezia şi India22;
 dezvoltarea cooperării cu Japonia, Coreea
de Sud şi Noua Zeelandă.23
 dezvoltarea relaţiilor de cooperare
şi parteneriat cu Australia. Pentru a sublinia
importanţa parteneriatului cu Alianţa, în 2012,
Australia a înfiinţat funcţia de ambasador la
NATO24, iar cu ocazia summitului de la Chicago,
la nivelul acestor doi parteneri a fost elaborată
o declaraţie politică comună (Joint Political
Declaration), menită să întărească cooperarea în
cadrul unui program de parteneriat de tipul IPAP
(Individual Partnership Cooperation Program).
La nivelul Alianţei, este populară ideea că
numai printr-un parteneriat extins25 NATO va putea
să răspundă eficient în faţa provocărilor multiple
ale viitorului, unde riscurile pe linie de securitate
capătă un caracter hibrid şi se exprimă nu numai în
plan militar, ci şi legat de anumite evoluţii în plan
economic, de mediu sau social.
Interesul NATO pentru regiunea Asia-Pacific
corespunde imperativului actual de stabilizare
a Afganistanului şi de securizare împotriva
terorismului, traficului de narcotice şi extremismului
religios (generat anterior de elemente criminale
acomodate în acest stat), dar şi intenţiei de cooperare
cu state dintr-o regiune caracterizată de emergenţa
unor noi puteri mondiale, puteri care se relevă că
pot avea o contribuţie majoră pentru prevenirea
şi diminuarea noilor riscuri şi ameninţări globale
(terorismul, schimbările climatice, diminuarea
resurselor energetice, crizele economice, migraţia
ilegală, traficul de bunuri şi persoane, riscul
proliferării nucleare etc.).
Apropierea relaţiilor NATO de Australia, Noua
Zeelandă, Coreea de Sud şi Japonia sau de China
şi India, state despre care se anticipează că pot
influenţa decisiv politicile globale în viitor, are de
asemenea un efect implicit în consolidarea stării
de securitate.
Noile riscuri de securitate vor necesita
preponderent o abordare diplomatică şi mai puţin
de natură militară, sens în care, în prezent, Alianţa
depune eforturi diplomatice pentru a fi prezentă
în ecuaţia complexă care se formează în regiunea
Asia–Pacific, având la bază interesele de securitate,
economice şi geopolitice ale statelor membre.
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3. Provocări pentru România
Preocupările interne în speranţa de progres şi
prosperitate trebuie dublate de un efort cel puţin
egal în proiecţia strategică naţională a relaţiilor
externe, relaţii care de asemenea pot şi trebuie să
producă prosperitate. De capacitatea şi abilitatea
strategilor noştri de a proiecta interesul naţional în
exterior depinde viitorul României, într-o lume în
care lupta pentru resurse şi influenţă are câştigători
şi populaţii favorizate şi, deopotrivă, învinşi şi
populaţii marginalizate, defavorizate.
Pentru România, în contextul mai sus
prezentat, o provocare o reprezintă identificarea
oportunităţilor privind îndeplinirea obiectivelor
naţionale, în contextul înţelegerii dinamicii
relaţiilor internaţionale şi dezvoltarea relaţiilor
bilaterale cu state din regiunea Asia–Pacific,
inclusiv prin cooperare militară, devenind parte
activă în procesul de promovare a intereselor
Alianţei în aceste spaţii, concomitent cu menţinerea
interesului NATO/SUA pentru regiunea de
proximitate a Mării Negre.
În plan militar, o provocare o constituie
identificarea şi pregătirea, în raport cu nevoile
aliate, a unor capacităţi militare dislocabile şi
cu nivel de reacţie ridicat, care să completeze
nevoile crescute ale cadrului operaţional complex
al operaţiilor militare contemporane şi viitoare
(capabilităţi de nişă) şi identificarea nevoilor
privind instruirea forţelor de securitate, dotarea cu
armament şi echipamente militare a statelor din
regiunea Asia–Pacific şi oferirea unei expertize
specifice. Dezvoltarea domeniului intelligence
şi a diplomaţiei apărării cu acoperire pe această
regiunea reprezintă, de asemenea, o provocare şi
în acelaşi timp un instrument pe linia cooperării şi,
nu în ultimul rând, din punct de vedere economic,
este importantă susţinerea proiectelor/strategiei
naţionale legate de regiunea Asia – Pacific şi
proiecţia interesului economic naţional (inclusiv
privind exporturile de armament) în regiune.
Concluzii
Summitul NATO de la Chicago nu a fost unul
,,al extinderii”, ci a consolidat relaţia NATO-UE şi
a înlăturat suspiciunile formulate de diferiţi analişti cu privire la erodarea relaţiei transatlantice,
în special dintre SUA şi aliaţii europeni, curent de
opinie formulat pe baza criticilor aduse de repre-
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zentanţi ai administraţiei americane şi a realităţii
faptului că SUA participă în mod disproporţionat
la bugetul şi operaţiile conduse de NATO.
Deşi anterior summitului de la Chicago au
existat critici privind contribuţia disproporţionată
la bugetul comun al NATO şi nivelul diferit de
implicare a statelor aliate în operaţii, critici care
evidenţiau contribuţia majoră a SUA26, acestea
se vor atenua în viitor, prin creşterea gradului
de planificare a apărării în cadrul Alianţei, prin
echilibrarea contribuţiilor la bugetul comun şi
dezvoltarea capabilităţilor militare critice, şi
apreciem că ele nu afectează pe ansamblu relaţia
transatlantică dintre SUA şi aliaţii europeni.
Proiectele multinaţionale dezvoltate în cadrul
iniţiativei SD vin să întărească cooperarea
euroatlantică, ele reprezintă un efect direct al
criticilor astfel formulate şi urmăresc completarea
lipsurilor în materie de capabilităţi militare ale
NATO şi reducerea dependenţei faţă de SUA, în
special pe dimensiunea mijloacelor de cercetare,
supraveghere şi avertizare timpurie (ISR).
Sublinierea şi întărirea parteneriatului special
dintre NATO şi UE dă posibilitatea SUA să-şi
urmărească interesele în regiuneaAsia-Pacific, acolo
unde se confruntă cu două mari puteri emergente:
India şi China. În această confruntare geopolitică
viitoare, SUA au înţeles că nu pot acţiona izolat şi
consideră că NATO şi UE sunt aliaţi indispensabili.
În cadrul acestui parteneriat strategic, SUA se va
baza pe NATO pentru a realiza o proiecţie militară
la nivel global, furnizând ea însăşi capacităţile
expediţionare necesare acestui lucru, în timp ce
UE, care nu are aceste capabilităţi, este chemată să
acţioneze eficient pentru îndepărtarea riscurilor de
securitate în plan intern, pe continentul european
şi în imediata sa proximitate, lucru care va degreva
contribuţia americană şi va permite o concentrare
a efortului, conform intereselor strategice, în
regiunea Asia–Pacific.
Până în prezent, implicarea NATO în Afganistan,
în Libia şi, într-o mai mică măsură, proiecţia
scutului antirachetă în Europa demonstrează că
Alianţa se afla la temelia securităţii internaţionale
dar şi a intereselor strategice ale SUA.
Acţiuni precum stabilizarea Afganistanului şi
crearea unui cap de pod în centrul Asiei, iniţierea
unui parteneriat cu Mongolia27 şi dezvoltarea
relaţiilor cu state din regiune confirmă interesul
aliat pentru a susţine această geostrategie, interes
direcţionat mai mult sau mai puţin de influenţa

SUA, dar în egală măsură legat de afirmarea din
ce în ce mai accentuată a ideii că NATO este o
organizaţie de securitate cu valenţe globale.
Pe fond, apreciem că summitul NATO de la
Chicago a fixat rolul UE în cadrul parteneriatului
cu NATO şi a deschis un proces de reflecţie asupra
formelor de cooperare cu noile puteri mondiale şi
statele din regiunea Pacific.
În regiunea Asia–Pacific, interesul SUA/NATO
este congruent şi cu cel al UE şi al economiilor
occidentale dezvoltate (Marea Britanie, Germania
şi Franţa), care pot identifica noi pieţe de desfacere
într-o regiune aflată în plină dezvoltare.
În cadrul operaţiilor recente conduse de
NATO, unii aliaţi mai mici, în special Danemarca,
Norvegia sau Olanda, au avut o contribuţie
importantă în Afganistan sau Libia, lucru care le-a
crescut prestigiul în cadrul Alianţei. În contextul
orientării intereselor SUA spre zona Pacific este
de aşteptat ca o parte din aliaţi să sprijine acest
demers, să participe sau să se implice în diferite
programe de cooperare în regiune, exploatând
anumite oportunităţi strategice. Acest lucru le va
permite să-şi negocieze propriile interese într-o
regiune care se presupune că va domina comerţul
mondial, în relaţia bilaterală cu SUA şi în cadrul
NATO.
Ritmul orientării NATO spre regiunea Pacific
este diminuat în prezent de problemele pe care
le ridică situaţia economică din Europa, de
evenimentele din regiunea Orientului Mijlociu
(Siria), care reţin în prezent atenţia Alianţei, de
capacitatea instituţională şi expertiza pe care NATO
trebuie să o dezvolte pentru abordarea cu succes şi
relaţionarea eficientă cu statele din regiune.
NOTE:
1������������
A se vedea Déclaration du sommet sur les capacités
de défense pour les forces de l’OTAN à l’horizon 2020,
Comunicat de presă al NATO (2012) 064, Washington,
21 mai 2012, www.nato.int.
2 Concept lansat de secretarul general NATO cu prilejul
Conferinţei de Securitate de la Munchen, din 2011, gândit
pentru a putea face faţă actualelor provocări de securitate în
condiţiile de criză economică şi de reducere a cheltuielilor
destinate apărării în statele membre, materializat prin
punerea în comun al resurselor şi finanţarea comună a unor
proiecte militare.
3 A se vedea Declaraţia finală a summitului NATO
de la Chicago, art. 60.
4 Concept lansat în cadrul Uniunii Europene, similar
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celui de ,,smart defence” lansat de NATO. A se vedea
http://consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/EN/foraff/129161.pdf.
5 A se vedea, în acest sen,s lucrările conferinţei
internaţionale, ,,NATO: a modern, flexible and Global Security Alliance”, Madrid, 07.05.2012 şi Anders
Fogh RASMUSSEN, Conferinţă de presă, Bruxelles, 11.05.2012, www.youtube.com/watch?v=g/AB/
BgTV57I.
6 Întărirea cooperării în Afganistan, cu misiunea
EULEX, în Kososvo, cu operaţia Atalanta a UE, în
Cornul Africii, dezvoltarea şi folosirea în comun a unor
capabilităţi militare, precum proiectul de realimentare
a aeronavelor aeriene în aer (air to air refuelling),
supraveghere maritimă şi sprijin medical în teatrele de
operaţii.
7 A se vedea Declaraţia finală a summitului NATO
de la Chicago, art. 20.
8 A se vedea www.acus.org/exent/anchoringalliance-report-launch.
9 Cipru, stat membru al UE, se opune participării
Turciei la proiecte dezvoltate sub egida Agenţiei
Europene de Apărare, lucru care face ca Turcia să
se opună organizării lucrărilor NATO – UE la nivel
strategic, împiedicând la rândul său prezenţa şi
implicarea Ciprului în relaţia cu NATO.
10 Deşi procesul de revizuire a posturii de apărare
şi descurajare a Alianţei reiterează declaraţia că NATO
rămâne o ,,alianţă nucleară”, în următorul deceniu
trebuie luată o decizie în ceea ce priveşte viitorul celor
180 de capete nucleare sub-strategice aflate pe teritoriul
celor cinci state membre NATO din Europa (Germania,
Belgia, Olanda, Italia şi Turcia) în condiţiile în care unele
state manifestă reticenţă cu privire la custodia acestora
în viitor (Germania, Olanda), precum şi cu privire la
reînnoirea flotei de transport aerian strategic necesară
transportului vectorului nuclear, în condiţiile terminării
resursei totale de zbor în jurul anului 2020. A se vedea
George PERKOVICH, Malcolm CHALMERS, Steven
PIFER, Paul SCHULTE, Jaclyn TANDLER, Looking
Beyond the Chicago Summit. Nuclear �����������
Weapons i��n
Europe and the Future of NATO, The Carnegie Papers,
Carnegie Endowment for International Peace, aprilie
2012.
11 Există opinii potrivit cărora ,,smart defence” va
rămâne probabil un proiect fără multe finalizări practice,
având în vedere că posibilitatea specializării unor state
pe un anumit tip de misiuni le poate afecta autonomia şi
poate crea o dependenţă periculoasă faţă de capabilităţile altor state. A se vedea http://174.122.28.120/event/
atlantic-councilforeign-policy-survey-future-nato
şi
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http://174.122.28.120/event/nato- Chicago-summit-outcomes-and-way-ahead.
12 A se vedea http://www.telegraph.co.uk/news/
worldnews/europe/eu/8645749/Britain-blocks-EUplans-for-operational-military-headquarters.html.
13 Cu referire la asigurarea comenzii şi controlului
misiunii ISAF (iulie 2003).
14 Cu referire la misiunea NTM-I, de pregătire a
forţelor de securitate irakiene, terminată în decembrie
2011.
15 Cu referire la misiunea ,,Unified Protector”.
16 Cu referire la misiunea NATO împotriva pirateriei
- ,,Ocean Shield”.
17 Cu referire la sprijinul acordat de NATO misiunii
Uniunii Africane în SOMALIA (AMISOM).
18 A se vedea www.174.122.28.120/event/atlanticcouncilforeign-policy-survey-future-nato.
19 A se vedea discursul Amiralului Di Paola în
cadrul Conferinţei, NATO Smart Defence Agenda. The
challenge of implementation, Roma, 26 aprilie 2012, la
http://www.iai.it/content.asp?langid=1&contentid=756
20 Exemplu, misiunea KFOR din Kosovo.
21 În perioada 13-15.02.2012 s-a desfăşurat prima
vizita a unei delegaţii militare NATO în China. (Pe
http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_84305.htm.
22 NATO nu conduce în prezent relaţii bilaterale cu
aceste state dar ele sunt nominalizate, pe site-ul oficial
al NATO, ca posibili parteneri de dialog.
23 Aceste state sunt nominalizate de către NATO cu
statutul de ,,parteners across the globe”. NATO dezvoltă
cu fiecare un dialog bilateral şi cooperează pe probleme
specifice de natură militară, inclusiv în contextul
participării acestora la misiunea ISAF din Afganistan.
Aceste state au fost invitate şi au participat la summitul
NATO de la Chicago.
24 Anterior, Australia a avut un reprezentat
permanent la NATO, fără ca acesta să aibă şi calitatea
de ambasador.
25 Lucru reflectat atât în noul concept strategic cât
şi în declaraţia finală de la Chicago.
26 SUA asigură aproximativ 77% din bugetul
Alianţei, iar pe timpul operaţiei militare din Libia a
fost evidentă dependenţa NATO de mijloacele ISR
puse la dispoziţie, în special, de către partea americană,
fapt reliefat de fostul secretar SUA al Apărării, Robert
GATES, la sediul NATO din Bruxelles (iunie 2011).
A se vedea criticile aduse de Robert Gates, pe http://
articles.latimes.com/2011/jun/10/world/la-fg-gatesnato-20110611.
27 A se vedea Declaraţia finală a summitului NATO
de la Chicago, art. 22.
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CONSIDERAŢII PRIVIND CONCEPTUL
DE SUVERANITATE ÎN ACTUALUL
CONTEXT EUROPEAN
Dr. Mihai-Ştefan DINU*

Noul context internaţional a devenit, în special
după declanşarea crizei financiare din 2008, din
ce în ce mai complicat. Statele europene trebuie
să facă faţă unor situaţii din ce în ce mai dificile,
pe fondul bugetelor de austeritate impuse de criza
financiară, situaţii care au scos la iveală, mai
mult ca niciodată, diferenţele de opinii existente
în cadrul Uniunii Europene, majoritatea pe fondul
justificărilor legate de suveranitatea statelor
membre.
Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană; suveranitate; stat; supra-statal; transfer de suveranitate;
identitate culturală; religie; securitate.
1. Suveranitatea – fundament al rolului
de actor principal al statului pe scena
internaţională
Statele sunt actorii principali ai scenei internaţionale. Aceasta este una dintre cele mai des întâlnite afirmaţii – cu mici diferenţe care ţin de gramatică şi topică – în analizele şi studiile din domeniul
ştiinţelor politice. Se analizează frecvent aspecte
de politică internă şi externă, regională, evoluţii
ale organizaţiilor sau alianţelor politico-militare,
însă mai puţin frecvent caracteristicile ce permit
statului să deţină acest rol, de actor principal al re-

laţiilor internaţionale. Pentru a atinge tema propusă
în titlul articolului, şi anume conceptul de suveranitate în actualul context european, analiza noastră
va avea un caracter multidisciplinar, acoperind aspecte istorice, juridice, culturale sau religioase, dar
şi aspecte privind securitatea şi apărarea.
1.1. Apariţia şi evoluţia conceptului de
suveranitate
Din perspectivă istorică, conceptul de suveranitate se impune prin scrierile1 lui Jean Bodin,
în care apare pentru prima dată termenul de suveranitate. Evident, abordarea lui Bodin reflectă
realitatea vremurilor, în încercarea de a stabili o
bază legală pentru regele Franţei, mai exact pentru
afirmarea puterii regale a acestuia. Dacă subiectul
argumentaţiei sale juridice este specific epocii,
conţinutul ei a continuat, în esenţă, să dăinuiască
până în prezent, prin faptul că a reuşit să legitimeze, prin intermediul normelor de drept, acţiunile
regelui, aflat în relaţii tensionate la nivel intern cu
ierarhia feudală, iar la nivel extern, cu autoritatea
papală. În aceste condiţii, Jean Bodin reuşeşte să
arate că suveranitatea monarhului prezintă un aspect dual: în plan intern (suveranitatea în interiorul
statului) şi extern (suveranitatea de stat). Tipărite
sub numele de „Les six livres de la république”, în
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Mihai-Ştefan DINU, doctor în Ştiinţe Militare, lucrează ca cercetător ştiinţific în cadrul
Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Universitatea Naţională de Apărare „Carol
I”, Bucureşti, România. E-mail: mihaistdinu@yahoo.co.uk
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Franţa anului 1576, scrierile sale par a fi influenţat
semnificativ realităţile unei epoci caracterizate de
frecvenţa războaielor religioase, cel puţin pe acelea ce au urmat apariţiei lucrării amintite, din moment ce aproape un secol mai târziu sunt încheiate
tratatele de la Osnabruck şi Munster (care au pus
capăt Războiului de 30 de ani, un război cu puternică natură religioasă), tratate cunoscute astăzi
sub numele de Tratatele Westfalice. Aceste tratate
au avut o dublă însemnătate: afirmau independenţa
politică şi religioasă a monarhilor faţă de autoritatea papală, cu efecte imediate asupra epocii, şi
recunoşteau suveranitatea şi egalitatea statelor ca
principii fundamentale ale interacţiunii în planul
relaţiilor internaţionale. Aceste două principii sunt
de o importanţă capitală pentru dezvoltarea relaţiilor internaţionale până în prezent, impunerea acestora adăugând raporturilor dintre state noi norme,
şi anume recunoaşterea puterii suverane asupra
teritoriului propriu şi independenţa faţă de orice
amestec extern.
Statul-naţiune, aşa cum îl cunoaştem astăzi,
a reuşit să se afirme pe continentul european, ca
principală instituţie politică, abia după Revoluţia
franceză. Ca urmare a destrămării imperiilor
multinaţionale şi a imperiilor coloniale, după cele
două războaie mondiale, statul-naţiune a reuşit să
devină modelul normativ în relaţiile internaţionale,
monopolizând scena politică mondială. De la Pacea
de la Westfalia (1648) şi mai ales de la Revoluţia
franceză (1789) încoace, afirmarea statelor naţiune
şi impunerea lor ca actori principali ai relaţiilor
internaţionale a fost o manifestare a suveranităţii
lor, iar statul-naţiune modern este constituit pe
baza pretenţiei de a fi suveran, potrivit căreia în
raporturile dintre ele, nici un stat nu se supune unei
autorităţi superioare.
Începutul secolului XX aduce, însă, premisele
primelor modificări aduse normelor dintre state,
odată cu apariţia, după terminarea Primului Război mondial, a Societăţii Naţiunilor, care reprezintă prima încercare de stabilire a unei organizaţii
internaţionale, al cărei obiectiv major era menţinerea păcii la nivel internaţional. Constituirea acestei
organizaţii a însemnat apariţia pe scena internaţională a unui nou tip de actor, unul care încerca să
normeze calitatea relaţiilor dintre state în scopul
păstrării păcii şi securităţii mondiale. După cel de
al Doilea Război Mondial, Societatea Naţiunilor
este transformată în Organizaţia Naţiunilor Unite.
Aceeaşi perioadă de după cel de al Doilea Război
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Mondial este martora apariţiei unei întregi serii
de organizaţii de tip politic, economic sau militar.
Înfiinţarea acestora a condus la norme noi de reglementare a relaţiilor actorilor de pe scena internaţională, trecându-se de la normele care încercau
să armonizeze relaţiile cu un puternic caracter de
rivalitate ale diverselor state libere şi suverane, la
unele care să servească interesele fiecărui stat prin
promovarea relaţiilor de colaborare în cadrul unor
comunităţi internaţionale şi organizate.
1.2. Realitatea prezentului
Astfel, realităţile sfârşitului secolului XX au
făcut ca pe scena europeană să se impună două organizaţii majore: Comunitatea Europeană, actuala
Uniune Europeană (UE), organizaţie cu obiective
prioritare în domeniul cooperării economice, şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO),
organizaţie politico-militară, cu obiective plasate
în domeniul securităţii şi apărării.
Evenimentele petrecute în ultimele decenii, în
special în perioada ce a urmat încheierii Războiului
Rece, au angrenat interacţiuni semnificative la
nivelul scenei internaţionale.
La nivel european au apărut noi state, fie
prin dezmembrarea unor state federale, precum
Iugoslavia, Cehoslovacia, fie prin unirea unor
state, aşa cum a fost cazul Germaniei.
În acest context, pe fondul modificărilor hărţii
politice a Europei, au apărut noi sisteme de alianţe,
noi opţiuni politice şi ideologice pe care statele
nou apărute, sau-aşa cum e cazul statelor foste
comuniste din S-E Europei – cele ieşite din sfera
de influenţă a unuia dintre cei doi foşti combatanţi
ai Războiului Rece şi le-au exprimat în scopul
consolidării securităţii naţionale.
Preocupate de creşterea nivelului securităţii
naţionale şi regionale, majoritatea statelor europene
au ales în acest scop să devină membre ale unor
organizaţii suprastatale de tipul NATO sau UE.
Evident, motivele pentru aderarea la fiecare dintre
cele două organizaţii a fost făcută în consens cu
interese diferite, în funcţie de nevoile de securitate
ale fiecărui stat. Au existat, astfel, state ce au ales
să devină membre ale ambelor organizaţii, state
care au ales să devină membre NATO pentru aşi consolida dimensiunea militară a securităţii şi
state care au ales să devină membre UE pentru aşi limita vulnerabilităţile economice şi, automat,
pentru a-şi spori nivelul securităţii economice.
Trecerea timpului, complexitatea mediului de
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securitate, dar şi apariţia unor noi actori non-statali,
au condus la manifestarea unor noi fenomene
politice, mişcări ale unor grupuri etnice sau
religioase, ceea ce a antrenat nevoia de adaptare
a alianţelor şi organizaţiilor suprastatale la care
majoritatea statelor europene aderaseră.
Nevoia de adaptare la complexitatea noului
mediu de securitate a făcut ca structura relaţiilor
internaţionale să cunoască modificări, în sensul că
statutul de membru al unei alianţe sau organizaţii
suprastatale a presupus într-o anumită măsură, cel
puţin în cazul statelor membre UE, ceea ce majoritatea specialiştilor în ştiinţe politice şi relaţii internaţionale au numit transfer de putere de decizie
sau transfer de suveranitate de la nivel statal – naţional –, la nivelul suprastatal, – comunitar – al UE.
Dacă avem în vedere că îndeplinirea unor
sarcini importante ale statului modern – păstrarea
stabilităţii valutei, a balanţei comerciale externe,
corectarea ciclurilor economice, colectarea
taxelor şi impozitelor necesare pentru finanţarea
sarcinilor publice, asigurarea respectării legilor
naţionale, asigurarea siguranţei publice – este
aproape imposibilă în cazul unor împrejurări
pe care statul nu le poate controla (prăbuşirea
burselor, catastrofe ecologice, actele teroriste,
armele de distrugere în masă, traficul de arme,
droguri, fiinţe umane), apare justificată tendinţa de
unificare a forţei statelor pentru a încerca stoparea,
sau măcar frânarea acestora prin acţiuni comune.
Efectele globalizării au determinat exercitarea în
comun a unor competenţe suverane până nu de
mult exclusive ale statului, iar aceasta duce la
reconsiderarea noţiunii de suveranitate de stat, a
sarcinilor, funcţiilor, obiectivelor statului.
Acolo unde statele erau cândva stăpâne ale
pieţelor, acum pieţele sunt cele care, în multe
probleme esenţiale, conduc guvernele naţionale.
Integrarea progresivă a economiei mondiale, prin
producţie internaţională, a deplasat echilibrul de
putere dinspre state către pieţele internaţionale.
Iar declinul autorităţii statelor este reflectat de o
difuziune crescândă a autorităţii spre alte instituţii
şi asociaţii, spre organisme regionale, precum şi de
o asimetrie crescândă între ţările mai mari şi cele
mai mici.
Puse în faţa acestui proces de transfer de suveranitate, statele membre UE au avut reacţii diferite, fundamentate fie pe mecanisme interne de
adoptare a legislaţiei europene, fie pe motive de
natură ce ar putea fi interpretate ca naţionaliste

sau protecţioniste, dar ceea ce constituie şi una
din premisele prezentului proiect, motivate de percepţia că stabilitatea şi coordonarea procesului de
integrare şi funcţionare a UE presupune, prin transferul puterii de decizie la nivel suprastatal, o afectare a caracteristicii fundamentale a oricărui stat, şi
anume o limitare a suveranităţii. Ultimele serii de
evenimente din cadrul UE, legate de întărirea stabilităţii economice la nivel UE, au scos la iveală,
poate mai mult decât se dorea, acest tip de reacţii, semnarea Tratatului de stabilitate fiscală fiind
extrem de relevant. Un exemplu elocvent în acest
sens este comportamentul Marii Britanii, cu ocazia
Summitului UE din luna decembrie a anului 2011.
Astfel, bazându-se pe puternica identitate recunoscută în domeniul apărării, considerându-se principalul membru european al NATO, iar în materie de
politică externă europeană unul dintre principalii
actori, prin vocea premierului David Cameron,
statul britanic se izolează de sistemul economic
european: „Nu suntem însă în zona cu monedă unică, nu dorim să fim, nu suntem în zona Schengen
de liberă circulaţie şi sunt bucuros de acest lucru,
pentru că vreau să ne utilizăm frontierele pentru a
ne proteja împotriva imigraţiei ilegale, a armelor
şi drogurilor”2. Cu aceeaşi ocazie, remarcăm reacţia iniţială a Ungariei, care prin vocea premierului
Viktor Orban, considera că „nu este mandatat să
renunţe la suveranitatea ţării”3.
Credem că aceste reacţii au fost posibile pentru
că, tradiţional, unul dintre atributele esenţiale
ale statului îl constituie dreptul său inalienabil
de legiferare în mod liber, fără nici o imixtiune
din partea altui stat (organizarea şi funcţionarea
sistemului politic, raporturile societate-statcetăţean, raporturile personale şi patrimoniale între
indivizi etc., prin intermediul normelor juridice),
iar tradiţia este, cel puţin în planul statelor-naţiune
europene, un fapt ce aparţine memoriei istorice
naţionale, memorie ce se află în nucleul de valori
naţionale din care izvorăşte identitatea naţională.
2. Ipoteze privind rezervele legate
de transferul de suveranitate la nivel suprastatal
Iată, aşadar, realitatea ne furnizează argumente
care demonstrează existenţa unei oarecare
rezistenţe la nivel naţional atunci când este pus în
discuţie transferul de suveranitate de la nivelul statal
către cel suprastatal. Care este natura motivaţiei
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Figura nr. 1. Influenţa religiei asupra transferului de suveranitate5

din spatele acestei rezistenţe? Pentru a răspunde
acestei interogaţii vom încerca în continuare să
enunţăm câteva ipoteze.
Vom începe prin a pune în discuţie motivaţia
economică, care într-adevăr poate constitui un
aspect sensibil îndeosebi atunci când state cu
un produs intern brut (PIB) ridicat îşi pot vedea
veniturile reduse în urma alocării de fonduri către
state cu un PIB scăzut. Prin cooperare şi voinţă
politică, însă, aceste sensibilităţi pot fi eliminate
cu ajutorul unor instrumente economico-financiare
reglementate juridic de către forul legislativ
european.
Suntem de părere că, de asemenea, din punct
de vedere juridic, nu există contradicţii majore
între modul de transfer al suveranităţii la nivel
naţional de la nivelul voinţei populare, prin vot
sau referendum, către reprezentanţii autorităţilor
publice (preşedinţie, parlament, etc.), deci către
instituţiile statului. În mod similar, la nivel
european, fiecare naţiune este reprezentată în
cadrul forului legislativ, şi anume în Parlamentul
European, de către cei aleşi în urma scrutinelor
naţionale de alegere a parlamentarilor europeni, iar
la nivel executiv, Comisia Europeană este alcătuită
din câte un reprezentant al fiecărui stat membru.
În ciuda acestei reprezentări, nu există însă coeziunea politică şi socială necesară depăşirii momentelor critice actuale. Dezideratul liderilor UE
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privind cetăţeanul european mândru de ţara lui, dar
şi de valorile europene, îşi întârzie, încă, realizarea,
deşi, dacă am analiza tocmai din punct de vedere al
valorilor, o soluţie ar putea fi totuşi întrezărită.
Menţionam anterior că fiecare stat membru
este reprezentat atât în forul legislativ cât şi în
cel executiv al Uniunii Europene. Prin urmare,
fiecare stat european contribuie în egală măsură la
procesul decizional european, prin reprezentanţii
aleşi. Mentalitatea fiecăruia dintre aceştia este însă
produsul culturii naţionale pe care o reprezintă.
Aşadar, introducem în ipoteza noastră elementul
de identitate culturală.
Identificarea cu o anumită cultură creează un
sentiment de apartenenţă şi, prin urmare, oferă
senzaţia de securitate. Identitatea este importantă
pentru perceperea sinelui, constituind, totodată,
o sursă de înţelegere şi experienţă a oamenilor4,
a perspectivei asupra lumii. Se modelează, astfel,
felul în care un individ interacţionează cu ceilalţi,
sau un grup cu alte grupuri. Având în vedere
istoria europeană şi modul în care a apărut şi
evoluat conceptul de suveranitate, credem că este
foarte important să luăm în considerare religia ca
fiind elementul cu cea mai semnificativă influenţă
asupra rezervei cu care este întâmpinat procesul de
transfer al suveranităţii.
Pentru a susţine ipoteza noastră şi a-i da claritate,
am prezentat grafic modul în care religia ajunge
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Figura nr. 2. Spaţiile de răspândire ale celor trei mari confesiuni creştine pe continentul European

să influenţeze procesul de transfer al suveranităţii
către o entitate supra-statală.
În această ipoteză, tensiunea existentă între
cerinţele politice şi economice ale integrării
europene şi forţa conservatoare şi normativă
a valorilor naţionale se cere reconsiderată
din perspectiva influenţei doctrinei religioase
dominante pe teritoriul diferitor state membre ale
Uniunii Europene.
Concluzii
Modelele relaţiei religie-stat la nivelul statelor
europene acoperă o gamă largă de variante, de
la separare totală, aşa cum este cazul Franţei
şi Olandei, până la biserici naţionale, de stat, în
Anglia, Danemarca, Finlanda şi Grecia, fiecare
dintre acestea împărtăşind un nucleu specific
de valori, iar viitoarele abordări europene vor
trebui să pornească de la acestea. Un argument
în plus poate fi constituit de reprezentarea grafică
a poziţionării pe harta Europei a principalelor
confesiuni creştine: cea catolică, cea protestantă şi
cea ortodoxă. Sunt vizibile, astfel, trei largi spaţii
majore, fiecare corespunzând spaţiilor de influenţă

a celor trei mari confesiuni creştine menţionate,
existente la nivel european, şi în interiorul cărora
statele se împart astfel:
o Europa Catolică – state din SV Europei6:
Spania, Portugalia, Franţa, Italia, Germania
(parţial);
o Europa Protestantă7 – state din Nordul şi
Centrul Europei;
o Europa Ortodoxă – state din E şi S-E Europei:
România, Bulgaria, Grecia.
Considerăm că ipoteza prezentată în acest
articol cu privire la suveranitate poate constitui
un punct de pornire în drumul spre înţelegerea
unităţii prin diversitate. Religia corespunde unei
forme de identitate cu un puternic impact, nu doar
în anumite comunităţi, ci chiar în viaţa politică a
unui stat sau regiuni.
NOTE:
1 Julian H. FRANKLIN, Bodin: On Sovereignty,
Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
2 Dinu BOBOC, Ana BÂTCĂ, Summit de criză.
România a avizat noul tratat al UE, Evenimentul Zilei,
09.12. 2011, la www.evz.ro.
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Bianca TOMA, De ce a refuzat Ungaria reforma
tratatului UE pentru salvarea euro? Orban:
������� “Nu
�������
am
mandat să cedez suveranita-tea ţării”, Adevărul,
09.12.2011, la www.adevarul.ro.
4 Manuel CASTELLS, The Power of Identity, vol.2,
Blackwell, Oxford, 1997, 2004, p. 6.
5 Concepţia şi designul autorului.
6 De observat că, din acest grup, alături de Franţa
şi Germania, considerate până la începerea crizei
motorul Uniunii Europene, fac parte trei din statele care
formează binecunoscutul acronim PIGS, cea de a patra,
Grecia fiind plasată în spaţiul ortodox.
7 Din acest grup fac parte state care, deşi au fost
invitate sa adere, nu au dorit sa fie membre UE sau au
păstrat rezerve faţă de adoptarea monedei euro (Elveţia,
Norvegia, Danemarca, Suedia).
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ASPECTE PRIVIND SECURITATEA
JAPONIEI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI
AL XXI-LEA
Dr. Filofteia REPEZ*

Japonezii s-au interesat mereu cine au fost, cine
sunt şi de unde au venit. Nu ar fi o greşeală dacă
ne-am apleca câteva momente spre înţelegerea
Japoniei, ţară supranumită „Ţara Soarelui
Răsare”, şi a poporului japonez, din punct de
vedere al studiilor de securitate, pentru a prezenta
unele aspecte legate de securitatea acestei ţări la
început de secol XXI. Pentru acest lucru, apreciem
că sunt necesare câteva precizări legate de istoria,
economia, ştiinţa şi tehnologia, educaţia şi cultura
Japoniei.
Cuvinte-cheie: securitate; dimensiune economică; politica de securitate; strategia de securitate; cooperare.
1. Japonia – o ţară unică în lume
Situată în Asia de Est, Japonia îşi dezvăluie
unicitatea prin poziţionarea geografică: este o ţară
situată într-un arhipelag, format din aproximativ
6.800 de insule aflate între Oceanul Pacific şi
Marea Japoniei, la est de peninsula Coreeană.
Insula Honshu din centrul arhipelagului formează,
împreună cu insulele Shikoku, Kyushu şi Hokkaido,
ceea ce japonezii numesc Hondo, adică „pământul

principal”. Nu putem omite în această prezentare
faptul că Japonia este situată pe „centrul de foc al
Pacificului”(ce adăposteşte 10% din vulcanii activi
din lume) şi la intersecţia a trei plăci tectonice care
se suprapun: placa eurasiatică la vest şi la nord,
cea a Filipinelor la sud şi marea placă a Pacificului
la est. De la aşezarea geografică se trage, poate, şi
denumirea oficială a Japoniei, Nipponkoku, adică
„Ţara de la Originea Soarelui” sau „Ţara Soarelui
Răsare”.
Alte aspecte pe care le consider că dau unicitate
acestei ţări sunt legenda, modul de formare a
poporului japonez şi succesiunea epocilor istorice:
epoca preistorică, epoca protoistorică şi epoca
istorică.
Legenda spune că Japonia a fost creată de către
zei, care au înfipt o sabie în ocean, iar la scoaterea
ei s-au format patru picături, devenite ulterior
insule principale, şi o multitudine de insule mici.
Japonezii sunt rezultatul amestecului poporului
ainu, de origine necunoscută (studii recente de
tip genetic sugerează legături ale poporului ainu
cu populaţiile tungusice, altaice şi uralice din
Siberia), cu diferite populaţii malaeziene provenite
din insulele Pacificului, din Sud, cât şi a unor rase

* Locotenent-colonel
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lector universitar dr. Filofteia REPEZ îşi desfăşoară activitatea în cadrul
Departamentului operaţii întrunite, studii strategice şi de securitate din Universitatea Naţională de
Apărare “Carol I”, Bucureşti, România. E-mail: filofteiarepez@yahoo.com
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mongoloide venite de pe continentul asiatic, din
Coreea, China sau Mongolia1.
Cele trei epoci au marcat fiecare în parte
evoluţia istorică a statului nipon. Epoca preistorică
cuprinde patru perioade: Sindai-Jidai şi Sendoki
Jidai situate în paleolitic, Jomon, situată între anii
7.000 şi 300 î.Hr. şi Yayoi, între anii 300 î.Hr. şi
300 d.Hr.). Epoca protoistorică, denumită Yamato
sau Kofun, a avut o durată de 293 de ani, fiind
plasată între anii 300-593. Epoca istorică cunoaşte
mai multe perioade (Asuka, 593-710; Nara, 710794; Heian, 794-1192; Kamakura, 1192-1338;
Muromachi, 1338-1573; Azuchi-Momoyama,
1573-1603; Tokugawa, 1603-1868) şi ere (Meiji
sau Conducerea luminată, 1868-1912; Taisho
sau Marea Justeţe, 1912-1926; Showa sau Pacea
Luminată, 1926-1989 şi Heisei, 1989 - prezent)2.
Perioada cuprinde durata de timp în care au domnit
mai mulţi împăraţi, iar era cuprinde doar domnia
unui singur împărat.
Vorbind despre unicitatea Japoniei, nu putem
omite câteva aspecte de organizare internă actuală.
Forma de guvernământ a Japoniei este monarhia
constituţională, bazată în mare parte pe sistemul
britanic şi pe influenţa altor ţări din Europa, cum ar
fi Germania şi Franţa. Potrivit Constituţiei, cel mai
înalt organism de putere în stat este Parlamentul
bicameral, denumit Dietă, fiind compus din
Camera Reprezentanţilor (Camera Inferioară
sau Shugi-in) şi Camera Consilierilor (Camera
Superioară). Cabinetul este compus dintr-un primministru şi miniştrii de stat, fiind subordonat direct
Dietei. Primul-ministru are puterea de a numi şi
de a demite miniştrii, care trebuie obligatoriu aleşi
dintre civili. La viaţa politică japoneză participă
un număr redus de partide: Partidul Democrat
Japonez, Partidul Comunist Japonez, Komeito,
Partidul Liberal Democrat şi Partidul Social
Democrat. Constituţia stipulează că suveranitatea
este pusă în mâinile poporului japonez.
Casa Imperială, condusă de Împărat – Japonia
este singura ţară din lume care mai are împărat –,
are ca principală reşedinţă Palatul Imperial de la
Tokio. Constituţia Japoniei defineşte împăratul ca
„simbol al statului şi al unităţii poporului”, acesta
executând datoriile ceremoniale, neavând putere
reală, nici măcar în situaţii de urgenţă.
Japonezii îşi venerează împăratul şi tot ce
este legat de el, iar ziua lor naţională capătă
valenţe specifice, fiind ziua de naştere a
împăratului, (23 decembrie) trecutul şi prezentul
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Japoniei împletindu-se strâns cu cel al instituţiei
imperiale3.
Adaug alte aspecte care susţin, din punctul meu
de vedere, afirmaţia că Japonia este o ţară unică în
lume: coeziunea naţională şi simbolurile naţionale.
Coeziunea naţională a acestei ţări este reliefată de
organizarea administrativă (8 regiuni alcătuite
din 47 de prefecturi), de omogenitatea etnică
(95% dintre japonezi trăiesc chiar în Japonia, iar
minorităţile existente nu depăşesc 1%) şi de unitatea
de limbă. Japoneza este o limbă veche, apropiată
dialectului din insulele Ryukyu (Okinawa), cu
care formează comunitatea limbilor japoneze, dar
nu aparţine nici unei familii lingvistice cunoscute.
Studiind în ţara Soarelui Răsare, John Nathan
a înţeles că insistenţa japonezilor cu privire la
impenetrabilitatea limbajului lor reprezenta o
afirmare a unicităţii lor.
Simbolurile naţionale nipone întăresc coeziunea naţională şi dau o notă de unicitate în lume:
drapelul naţional, Hi-no-Maru (steagul Soarelui)
sau Nishoki (drapelul Răsăritului de Soare), ce
are reprezentat pe un fundal alb dreptunghiular un
cerc roşu simbolizând Soarele; imnul naţional (Kimigayo); crizantema (emblema imperială); floarea
de cireş (sakura); festivalurile şi tradiţiile de sărbătoare, care capătă un farmec aparte; haiku (poezia
tradiţională japoneză); ikebana şi Fuji-san, muntele sacru al Japoniei.
Felul de a fi al poporului japonez aduce o notă
de unicitate. Caracteristica sa esenţială, „firea sa
ingenioasă, spiritul său inventiv deschis avid de
ştiinţă, pragmatic şi în aceeaşi măsură, sentimental,
vesel, veşnic politicos, pregătit printr-o educaţie
asiduă, printr-o eleganţă a expresiei, a gustului,
a comportamentului”4, a făcut să nu fie un popor
reticent la imixtiunile externe, pe care le-a preluat,
analizat şi asimilat în maniera proprie. Tradiţia
accentuează unicitatea acestei ţări şi ocupă un
loc aparte în societatea japoneză, impunânduse în toate domeniile de activitate începând cu
literatura, arta, religia, modul de trai şi până la
orice altă formă de manifestare a vieţii materiale şi
spirituale. Acest aspect poate fi exprimat astfel: „A
fi japonez înseamnă a fi cetăţean japonez, născut
în Japonia, trăind acolo şi vorbind limba”5.
De-a lungul anilor, Japonia a devenit una
dintre cele mai fascinante ţări, cu o cultură unică,
credincioasă tradiţiilor sale şi cu o dezvoltare
economică ce a impresionat şi inspirat. Pentru
mulţi este o ţară aparte, o ţară unică, în care
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formele avansate ale civilizaţiei maşiniste şi
electronice se împletesc ingenios cu structurile
vechi, tradiţionale.
2. Dimensiunea economică a securităţii
Japoniei
Japonia a conştientizat faptul că dimensiunea
economică constituie un element determinant al
asigurării securităţii naţionale şi un suport pentru
toate tipurile de securitate (economică, financiară,
individuală, colectivă, a instituţiilor, a statului
etc.). Cu toate că este o ţară relativ mică, muntoasă
în proporţie de 90% şi localizată geografic în
una dintre cele mai active zone vulcanice ale
Pacificului, o ţară lipsită de bogăţii naturale şi
resurse energetice şi care a cunoscut efectele
nimicitoare ale bombei atomice, Japonia a devenit
o surpriză economică pentru toată lumea.
În perioada 1955-1972, s-au înregistrat
creşteri economice record (chiar de 10% anual),
iar în perioada 1970-1985, creşterea producţiei
industriale a fost de 162%, urmare a devansării
agriculturii de către industrie.
Realizările economice de excepţie (economie
complexă şi de înaltă eficienţă, adaptare la crizele
energetice, câştigarea segmentelor de piaţă mondială şi pătrunderea pe pieţele de capital ale lumii
etc.) au condus la situarea Japoniei, timp de peste
patru decenii, pe locul al doilea ca mare putere economică a lumii, după Statele Unite ale Americii.
Economia
niponă
complexă,
rafinată,
performantă şi modernă, prin realizările obţinute
şi proiectele îndrăzneţe iniţiate, constituie un
exemplu, o provocare permanentă pentru o
dezvoltare durabilă, pentru bunăstarea şi progresul
întregului univers, insuflând optimism şi încredere
în puterea neţărmurită a omului. Stilul propriu de
management, eficient şi adaptabil la nou a prins
rădăcini după anul 1970, când Japonia a demonstrat
întregii lumii că este ţara performanţelor şi a
tehnologiilor de vârf.6
Japonia dispune de o economie prosperă în
toate ramurile de bază (industria navală, industria
electronică, industria de producere a energiei
electrice, energiei atomice şi geotermice, industria
siderurgică etc.), asigurând 1/5 din producţia
industrială a ţărilor Organizaţiei pentru Cooperare
şi Dezvoltare Economică.
Poate mulţi se întreabă, ca şi mine, care au fost
secretele care au stat la baza acestor realizări.

Pare incredibil, dar explicaţia este simplă: factorul
uman (spiritul de samurai), dinamica de grup
şi respectarea ierarhiei şi autorităţii, supunerea,
devotamentul, modestia şi egalitatea, ataşamentul
faţă de întreprindere. Acestea au fost şi rămân
ingredientele dezvoltării economice japoneze.
„Miracolul japonez” s-a datorat şi cunoştinţelor
despre calitate transmise de savanţii americani
William Edwards Deming şi Joseph M. Juran, şi
puse în aplicare în cadrul programul de redresare
economică a Japoniei după cel de-al Doilea Război
Mondial, prin accentul acordat calităţii înalte a
produselor şi adaptarea principiilor de management
americane la specificului japonez.
Îmbinarea elementelor manageriale formale şi
informale, precum şi aplicarea unui management
centralizat din punct de vedere strategico-tactic
şi puternic descentralizat în plan operaţional la
nivel de agenţi economici şi-au adus contribuţia la
dezvoltarea economică a Japoniei.
Dinamismul economic s-au datorat şi atenţiei
speciale acordate cercetării ştiinţifice, orientate
către creşterea economiei naţionale şi expansiunii
comerciale pe pieţele externe. Mare parte din
fondurile pentru cercetare-dezvoltare (în proporţie
de 70%) provin de la companiile particulare, restul
de 30% reprezentând alocaţii din fondurile publice
(guvern şi diferite organe administrative locale).
Atenţia deosebită acordată domeniul cercetării
ştiinţifice şi medicale şi domeniului tehnologic au
făcut din Japonia un lider mondial.7
Aspecte ale sistemului japonez de dezvoltare
economică au fost copiate de alte ţări; de exemplu,
Coreea de Sud a folosit modelul japonez al anilor
’60 şi a obţinut rezultate incredibile de creştere
şi competitivitate economică în unele domenii
(construcţii navale, electronică), dar a avut şi
probleme similare cu cele ale japonezilor în anul
1997, pe timpul crizei financiare din Asia8.
Importanţa deosebită acordată dimensiunii
economice în asigurarea şi menţinerea securităţii
nu a fost diminuată prin trecerea Chinei înaintea
Japoniei, ca a doua putere economică a lumii
(în 2010, PIB-ul Chinei a fost cu 7% mai mare
decât al Japoniei)9. Potrivit mai multor estimări
şi previziuni, Japonia va ocupa mult timp, chiar şi
în 2020, locul al treilea pe tărâm economic, după
Statele Unite ale Americii şi China.
Resursa umană, cheia dezvoltării economice
a Japoniei, a devenit o problemă la începutul
secolului al XXI-lea, manifestată prin scăderea
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natalităţii, conjugată cu o existenţă mai îndelungată,
ce antrenează o îmbătrânire rapidă a populaţiei.
Potrivit unui raport al Guvernului nipon, dat
publicităţii în ianuarie 2012, populaţia Japoniei se
va reduce cu 32,3% între 2010 şi 2060, în contextul
scăderii numărului de naşteri, iar persoanele cu
vârsta peste 65 de ani vor reprezenta aproape
40% din total, o perspectivă îngrijorătoare pentru
această ţară şi regimul său de protecţie socială.10
Dependenţa şi accesul la resursele energetice
este o realitate care nu poate fi ocolită în Japonia,
atât pentru exercitarea influenţei în regiune, cât şi
pentru proiectarea puterii economico-militare.
Resursele energetice ale Japoniei sunt
insuficiente, aşa că majoritatea acestora se procură
din import. Una din ţările din care importă petrol
şi gaze este Rusia, care, în anul 2011, a propus
Japoniei încheierea unor contracte de lungă durată
privind livrarea de petrol şi gaze prin sistemul
Siberia de Est - Oceanul Pacific şi de la „Sahalin1” şi „Sahalin-2”, iar gazul, de la zăcămintele
Ceaiandinski şi Kovâktinski.
Ca o alternativă de înlocuire a resurselor
energetice, Japonia, asemenea altor state (Israel,
Australia, Italia, Franţa), foloseşte energia solară
pentru încălzirea locuinţelor şi a apei menajere.
Din anul 2000 se constată că ritmul de creştere
economică din Japonia a cunoscut o încetinire,
urmare a mai multor cauze: populaţia îmbătrânită
şi forţa de muncă scumpă au determinat companiile
japoneze să se orienteze către pieţe de muncă mai
accesibile din Malaezia, Thailanda sau Coreea;
populaţia, ca urmare a dinamicii negative a
preţurilor, a devenit mai atentă cu cheltuielile;
Banca Japoniei nu a mai dat ajutor populaţiei prin
scăderea dobânzii. Aceste aspecte, la care se adaugă
şi nevoia de resurse energetice, sunt permanent în
atenţia guvernului nipon.
3. Abordarea multidimensională a securităţii
Japoniei la începutul secolului al XXI-lea
Din punct de vedere politic şi militar, în Asia de
Est se constată câteva aspecte: Statele Unite ale Americii au relaţii speciale cu Japonia şi Coreea de Sud;
China este membru al Organizaţiei de Cooperare de
la Shanghai (SCO); Coreea de Nord şi Mongolia au
calitatea de observatori în cadrul SCO; Taiwanul,
independent din 1949, este principalul partener comercial şi destinaţia privilegiată a investiţiilor chineze; preşedintele Chinei a făcut apel la reunificarea
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Chinei şi Taiwanului, la 10 octombrie 2011, când s-a
sărbătorit centenarul revoluţiei în China.
La începutul secolului al XXI-lea, principalele
ameninţări pentru securitatea acestei regiuni sunt
considerate a fi următoarele:
- arsenalul nuclear al Coreei de Nord;
- diferendul sino-taiwano-japonez referitor la
insulele Senkaku, aflate la extremitatea sudică a
insulelor japoneze Ryukyu;
- divergenţele de natură istorică dintre China
şi Japonia şi respectiv dintre Coreea de Nord şi
Japonia;
- problema Taiwanului;
- securitatea energetică;
- noile ameninţări ne-convenţionale, precum:
terorismul, pirateria, dezastrele ecologice şi
naturale, epidemiile etc.
În actualul mediu de securitate, Japonia abordează conceptul de securitate multidimensional,
considerând că pacea, securitatea şi independenţa
pot fi menţinute prin eforturile de apărare naţională, prin colaborările cu statele vecine şi prin colaborările regionale şi internaţionale. Nu este o abordare nouă, în acest mod, „aspirând sincer la o pace
internaţională, bazată pe justiţie şi ordine, poporul
japonez renunţă pentru totdeauna la ideea de război ca drept suveran al naţiunii şi la ameninţarea
cu forţa în rezolvarea disputelor internaţionale”11.
Renunţarea pentru totdeauna la ideea de război
ca drept suveran al naţiunii şi la ameninţarea cu
forţa în rezolvarea disputelor internaţionale este
un aspect specificat clar în Constituţia Japoniei, intrată în vigoare după cel de-al Doilea Război Mondial, la 3 mai 1947 şi redactată în limba engleză de
către avocaţii americani din forţele de ocupaţie.
Pentru menţinerea propriei securităţi, Japonia
a adoptat, în noiembrie 1995, un Program al
apărării naţionale, în care se specifica faptul că
principala misiune a Forţelor de Autoapărare este
apărarea ţării. Programul includea, de asemenea,
angajamente ferme faţă de SUA şi precizarea că
Japonia trebuie să fie pregătită şi pentru prevenirea
şi combaterea dezastrelor naturale.
Ziarul The Japan of Today, scria în anul 1996,
că Japonia este conştientă de faptul că securitatea
şi prosperitatea Japoniei nu pot fi asigurate în
mod singular şi că acestea depind de o colaborare
globală.
La sfârşit de secol XX şi început de secol XXI,
statul nipon se consideră angajat în realizarea
următoarelor obiective:
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- soluţionarea paşnică a conflictelor regionale;
- soluţionarea problemelor globale, cooperarea
cu ţările în curs de dezvoltare şi cu ţările în curs de
tranziţie;
- promovarea, în continuare, a reducerii
armamentelor şi neproliferării armelor nucleare şi
a altor arme de distrugere în masă;
- asigurarea unei dezvoltări sustenabile a
economiei mondiale;
- cooperarea cu ţările în curs de dezvoltare şi cu
ţările în curs de tranziţie;
- soluţionarea problemelor globale12.
Politica de apărare a Japoniei se bazează pe
menţinerea Tratatului de Cooperare Mutuală şi
Securitate cu Statele Unite ale Americii, semnat
pentru prima dată în anii ’60, care prevede ca SUA
să participe la apărarea Japoniei în caz că aceasta
ar fi atacată. Relaţiile dintre Japonia şi SUA au fost
consolidate şi prin semnarea Declaraţiei Comune
în probleme de securitate, în anul 1997, de către
premierul nipon Ryutaro Hashimoto şi preşedintele
american Bill Clinton.
La începutul secolului al XXI-lea, relaţiile între
Japonia şi SUA sunt similare celor după cel deal Doilea Război Mondial, cu o precizarea legată
de faptul că Japonia este capabilă să-şi definească
propriile interese economice la nivel mondial şi că
este o superputere aliată, pe baze de cvasi-paritate
formală, cu SUA.
Capacităţile de apărare ale Japoniei sunt de natură defensivă şi sunt destinate să prevină o agresiune îndreptată împotriva ţării. Japonia nu dispune
de arme nucleare (Constituţia interzice posesia armelor nucleare sau altor forme ofensive, în afară
de legitima apărare), bazându-se pe aranjamentele
de securitate încheiate cu SUA pentru a respinge o
eventuală ameninţare nucleară.
La începutul secolului al XXI-lea, Japonia
s-a lansat într-un program serios de înarmare.
Ca urmare a acestui fapt, forţa militară include:
250.000 persoane (voluntari), 5 grupări operative
terestre, 1.000 de tancuri, 40 de distrugătoare,
25 de escadrile de aviaţie13. De asemenea, este
constituită Forţa de Autoapărare, aflată sub
controlul Ministerului Apărării, care are rolul
de a descuraja orice tip de agresiune împotriva
ţării în mod rapid şi eficient. Conceptul dinamic
de apărare care stă la baza constituirii acestei
forţe are în vedere următoarele aspecte: răspuns
la atacurile cibernetice şi la atacurile cu rachete
balistice; răspuns adecvat în cazul situaţiilor

neprevăzute şi împotriva atacurilor cu substanţe
chimice, biologice, radiologice şi nucleare; răspuns
împotriva forţelor de gherilă şi de operaţii speciale
ale inamicului; asigurarea spaţiului maritime şi
aerian al Japoniei.
Multidimensionalitatea securităţii Japoniei este
reliefată nu doar prin măsurile pe plan intern din
diverse domenii de activitate, ci şi prin promovarea pe plan extern a relaţiilor de cooperare pentru
asigurarea păcii şi prin activităţile din cadrul unor
organizaţii, cum sunt: ONU, ASEAN sau G-8. Din
anul 1992, Japonia a participat la operaţiuni de
menţinere a păcii şi la acţiuni umanitare în Cambodgia, Angola, Mozambic, Salvador, Zair, Ruanda, Orientul Mijlociu.
Nu trebuie omisă, în abordarea multidimensionalităţii securităţii Japoniei, colaborarea cu NATO,
devenită mai accentuată după septembrie 2001. Începând din anul 2001, Japonia a trimis în Oceanul
Indian şi Marea Arabiei mijloace navale care să
sprijine marinele militare occidentale; începând
din anul 2003, Tokyo a adus o contribuţie importantă la dezarmarea, demobilizarea şi reintegrarea
grupărilor armate din Afganistan, conlucrând îndeaproape cu forţele NATO şi angajându-se să furnizeze asistenţă umanitară şi sprijin pentru Echipele
Provinciale de Reconstrucţie conduse de NATO.
Colaborarea dintre Japonia şi forţele unor state
membre NATO s-a concretizat şi în operaţiuni de
menţinere a păcii derulate de ONU în regiunea
Înălţimilor Golan, pentru furnizarea de asistenţă
umanitară şi reconstrucţia din Irak la solicitarea
Statelor Unite, precum şi în misiuni de salvare şi
înlăturare a urmărilor dezastrelor, după cutremurul
din Pakistan14.
Japonia intenţionează să folosească colaborarea
cu Alianţa Nord-Atlantică drept o modalitate
suplimentară de a ridica gradul de conştientizare
la nivel internaţional şi, în special, european, în
privinţa securităţii Asiei de Est. În acest sens,
au fost apreciate de guvernul nipon declaraţiile
Consiliului Nord-Atlantic prin care se condamnau
lansarea rachetelor nord-coreene în iulie 2006
şi testul nuclear din octombrie 2006. În pofida
limbajului foarte agresiv al Pyongyang-ului,
relaţiile Japoniei cu autorităţile nord-coreene
rămân un joc diplomatic, în care solidaritatea la
nivel internaţional contează foarte mult15.
Prin Carta Albă a Apărării şi Securităţii
Japoniei, adoptată de Consiliul de Securitate şi
de Cabinetul nipon în data de 17 decembrie 2010,
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sunt stabilite o serie de obiective ale politicii de
securitate, anume:
- asigurarea păcii şi securităţii ţării şi a
populaţiei, prin prevenirea şi eliminarea oricărei
ameninţări interne şi externe;
- consolidarea mediului de securitate în
regiunea Asia-Pacific;
- consolidarea păcii şi stabilităţii la nivel
global prin participarea activă la misiuni de
menţinere a păcii, asistenţă umanitară, răspuns la
crizele generate de calamităţile naturale, sprijinul
comunităţii internaţionale în lupta împotriva
terorismului internaţional.16
Privitor la mediul de securitate contemporan,
Carta Albă a Apărării şi Securităţii Japoniei
precizează următoarele:
- probabilitatea unui război între ţările
principale ale lumii este scăzută, datorită
interdependenţelor dintre acestea;
- creşterea rolului Chinei, Indiei şi Rusiei
în mediul de securitate şi, prin urmare, se
reconfigurează pe plan internaţional raporturile de
putere;
- SUA rămân în continuare ţara cu cel mai
important rol în asigurarea păcii şi stabilităţii
mondiale şi în consolidarea păcii şi securităţii în
regiunea Asia-Pacific;
- spaţiul cibernetic şi schimbările climatice
au devenit o mare provocare pentru securitate;
- conflictele regionale şi ţările a căror
guvernare a slăbit, proliferarea armelor de
distrugere în masă şi a rachetelor balistice, creşterea
numărului organizaţiilor teroriste şi a pirateriei
rămân provocări permanente la adresa securităţii
comunităţii internaţionale;
- Coreea de Nord este considerată a fi
elementul destabilizator al securităţii regionale
asiatice.
Din punct de vedere al menţinerii propriei
securităţii, îngrijorarea principală a Japoniei
o constituie arsenalul nuclear nord-coreean.
Retragerea Coreei de Nord din Tratatul de
Neproliferare Nucleară constituie un factor de risc
important pentru securitatea niponă. În declaraţiile
liderilor Japoniei, Chinei şi Coreei de Sud,
participanţi la Summitul desfăşurat în luna mai
2012, nu s-a făcut referire la ambiţiile nucleare
ale Coreei de Nord – principala problemă în
regiune, dar s-a accentuat necesitatea de a preveni
provocările venite de la Pyongyang şi de a nu se
accepta mai multe teste nucleare nord-coreene17.
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Altă îngrijorare pentru securitatea Japoniei o
constituie China. Puterea economică a Chinei şi
alianţele cu Pakistanul şi Coreea de Nord sau o
posibilă apropiere de Rusia (în cazul interpretării
Japoniei ca o ameninţare) sunt apreciate de guvernul
nipon probleme majore la adresa securităţii ţării.
În ceea ce priveşte Rusia, Japonia nu au
avut relaţii strânse de securitate din cauza unei
controverse teritoriale, care datează încă de la
sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial, apărută
în jurul insulelor Kurile, ocupate de Rusia în 1945.
Din acest motiv, nu a fost semnat nici tratatul de
pace între cele două ţări care, formal, şi astăzi se
află în stare de război. Dar, influenţa crescândă a
Rusiei în ceea ce priveşte securitatea din Europa,
Asia Centrală şi regiunea Asia-Pacific a fost extrem
de importantă pentru Japonia în aprofundarea
relaţiilor ruso-nipone. Recent, în ianuarie 2012,
cele două ţări şi-au exprimat dorinţa de unire a
forţelor pentru menţinerea securităţii regionale,
pe fondul creşterii prezenţei militare a Chinei în
regiunea Asia-Pacific.
Concluzii
Japonia, ţara care a dat, la sfârşitul secolului
al X-lea şi începutul secolului al XI-lea, primul
roman al lumii, Povestea lui Genji (Genji
Monogatari) scris de o curtezană de rang înalt,
doamna Murasaki Shikibu, este o ţară fascinantă
şi unică. Japonezii sunt mândri de societatea lor
ordonată şi de vechimea culturii lor, dar cel mai
mult se mândresc cu faptul că sunt japonezi.
De ani de zile se constată că în Japonia oamenii fac istoria pe un teritoriu terestru relativ mic,
aproape fără resurse naturale şi supus riscurilor naturale. Dinamismul şi munca neîntreruptă a acestor oameni au făcut din această ţară una dintre cele
mai dezvoltate din punct de vedere economic.
Pacifismul, securitatea economică şi prestigiul
sunt aspecte forte ale politicii de securitate a
Japoniei. Menţinerea propriei securităţi constituie
pentru Japonia o prioritate. Securitatea Japoniei
nu poate fi asigurată, însă, în afara mecanismelor
de securitate colectivă. Obţinerea statutului de
membru permanent al Consiliului de Securitate
al ONU (cum îşi doresc şi Germania, Brazilia
şi India, şi cu care Japonia formează Grupul
celor patru – G4) este necesară, având în vedere
contribuţiile aduse de această ţară la pacea şi
securitatea internaţională.
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Pentru menţinerea securităţii, Japonia apreciază
că trebuie evitate cu orice preţ escaladarea
înarmărilor în regiune, prin asumarea de garanţii
reciproce de securitate cu ţările membre ASEAN
şi cu Coreea de Sud şi prin intensificarea
colaborărilor cu toate statele lumii. Participarea
la mecanismele de cooperare regională din Asia
constituie o preocupare importantă a politicii
externe a Japoniei, dovedită prin legăturile strânse
cu ASEAN (Summitul ASEAN+1, procesul
ASEAN+3) şi prin calitatea de partener de
cooperare al OSCE.
Politica de securitate a Japoniei este proamericană; SUA rămân în continuare singurul aliat
credibil să-i garanteze graniţele şi cu care dezvoltă
din anul 1998 un scut antirachetă.
Potrivit opiniilor unor analişti, îmbunătăţirea
activităţii militare a Japoniei reprezintă un semn
al ambiţiilor sale militariste şi nucleare, în timp
ce alte opinii ale analiştilor sunt concentrate
pe implicaţiile regionale ale participării mai
active şi aproape nerestricţionate în securitatea
internaţională. Japonia este un aliat strategic al
SUA şi al Occidentului, dar promovează o politică
distinctă de cooperare cu China şi statele din Asia
de Sud-Est şi Oceania.
Preocuparea principală în prezent pentru
Japonia o constituie „realizarea unui sistem de
educaţie care să scoată cetăţeni internaţionali
de primă clasă”. În acest fel, potrivit predicţiilor
sociologului japonez Hayashi Kenjiro, „în secolul
al douăzeci şi unulea, Japonia va exporta cultură
şi informaţie în restul lumii; în momentul acela,
procesul de internaţionalizare a Japoniei va fi
încheiat, iar ţara va fi îndeplinit condiţiile pentru
a deveni liderul comunităţii internaţionale.”18
Concluzionez că securitatea Japoniei este indispensabilă pentru securitatea Asiei de Est şi, în plan
extins, pentru securitatea întregii omeniri. Promotoare a securităţii în dimensiunile sale non-militare, Japonia este capabilă să devină o forţă majoră
constructivă în stabilitatea şi pacea regională şi
globală. Viitorul va demonstra acest lucru!
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FORŢELE MILITARE NEREGULATE –
ADVERSARUL DE ASTĂZI
AL FORŢELOR ARMATE
Dr. Ryszard BARTNIK*

În majoritatea cazurilor, războaiele moderne
nu sunt duse exclusiv de către state. Grupuri
care se identifică prin etnia, naţionalitatea sau
religia lor specifică se pot constitui în părţi ale
unui conflict. În astfel de circumstanţe, o divizare
clasică în militari şi civili îşi pierde din concreteţe,
odată ce fiecare membru al societăţii poate fi sau
deveni militar. Aceasta, în schimb, subminează
semnificaţia uniformelor ca indicatori ai identităţii
persoanelor care participă la luptă. Soldaţii civili
care sunt membri ai forţelor neregulate preferă
lupta armată condiţionată de aspecte precum
timpul, spaţiul, legitimizarea autorităţii şi sprijinul
social. Principalele arme ale forţelor neregulate
în acest tip de luptă armată sunt armele personale,
capabile să distrugă chiar şi armamentul avansat
tehnologic. Filosofia de luptă armată adoptată
de forţele neregulate nu ar avea succes fără o
respectare strictă a regulilor stabilite.
Cuvinte-cheie: forţe neregulate; partizan;
terorist.
Introducere
În mod paradoxal, comunitatea internaţională a
crezut că sfârşitul Războiului Rece ce a culminat
cu o perioadă de confruntare severă între cele două

sisteme ideologice create după Al Doilea Război
Mondial va elimina toate conflictele rezolvate prin
violenţă. Marile puteri şi-au folosit poziţia nu numai pentru a-şi atinge scopurile lor egoiste, dar şi
pentru a stabiliza situaţia din alte state. Acest val
de euforie post-Război Rece a avut efect şi asupra
lui Francis Fukuyama, care a anunţat „sfârşitul istoriei, referindu-se la sfârşitul tuturor conflictelor
armate”2, iar Martin Creveld pretindea că „alternativele la activităţile militare dezvoltate de oameni
îi vor duce spre modalităţi paşnice de rezolvare a
disputelor şi conflictelor”3. De fapt, „entuziasmul”
lui Fukuyama, Creveld şi al acelora care au subscris la opiniile lor nu a durat foarte mult, fiind
„măturat” de atacul terorist de la 11 Septembrie
2001. Drept răspuns la acest atac, fostul preşedinte
al SUA, George W. Bush, a declarat participarea
Statelor Unite în „războiul împotriva terorii”. La
început, fraza a fost văzută în genul unor clişee similare cu „războiul împotriva sărăciei”, sau „războiul împotriva drogurilor” – care nu implica vreo
acţiune specifică. Statutul războiului s-a schimbat
odată cu invazia armată asupra ţărilor suspectate
a sprijini terorişti. Ca urmare a intervenţiilor în
Afganistan (2001) şi Irak (2003), sistemele politice s-au schimbat. Această stare de lucruri a dus la
insatisfacţia unor suporteri ale „vechiului” sistem,
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care au declanşat imediat lupta împotriva „noilor”
guverne şi ţări care au sprijinit intervenţiile.
Cunoştinţele existente în materie de război,
vehiculate de către state, referitoare la folosirea
forţelor armate împotriva unor entităţi nonstatale
nemulţumite de statu-quo-ul prezent au dat naştere
unor analize variate. Parcurgând aceste analize, am
considerat de bun augur să îmi împărtăşesc ideile
cu privire la forţele militare moderne neregulate şi
modalitatea lor de luptă.
1. Forţele militare neregulate – o încercare
de identificare a lor
În timp ce în războaiele clasice sunt în dispută
ţări, în războaiele neregulate4, controlul asupra
violenţei organizate este împărţit între mai multe
entităţi. În războaiele clasice, forţele armate ale
statelor luptă ca părţi în conflict – structuri ierarhice
extrem de formalizate cu funcţie specializată; pe
de altă parte, „corpurile” războaielor neregulate
sunt formate din armate naţionale, forţe armate
multinaţionale – care nu sunt deloc native în
teritoriul unde este desfăşurat războiul – ca şi un
mozaic de trupe de gherilă, grupuri teroriste şi
forţe concentrate în jurul clanurilor şi familiilor,
mercenari străini, grupuri de crimă organizată.
Se pare că din acest mozaic, grupările de gherilă
şi cele teroriste sunt cele mai periculoase pentru
statele care trimit forţe armate să le confrunte.
Multă confuzie este generată de discursurile ce
includ expresii evaluative şi emoţionale la adresa
partizanilor şi teroriştilor. Cuvântul „partizan” este
în mod obişnuit utilizat ca un termen măgulitor
care are conotaţii pozitive, pe când cel de „terorist”
induce teamă şi aminteşte de violenţă inutilă şi
teroare. Nici un terorist modern nu se va referi
la sine cu acest termen, datorită înţelesului său
peiorativ de impact – astfel că ei preferă să îşi
spună luptători, rebeli sau pur şi simplu soldaţi.
Yasser Arafat, fost Preşedinte al Organizaţiei de
Eliberare a Palestinei, a declarat la un moment
dat că cine susţine o cauză dreaptă şi luptă pentru
libertate şi eliberare din mâna invadatorilor (...)
nu poate fi numit terorist5. O astfel de manipulare
verbală poate fi observată în zilele noastre în massmedia, unde irakienii care atacă armata de coaliţie
sunt numiţi terorişti, în timp ce cecenii care se
comportă în mod similar în Rusia sunt numiţi cel
mai adesea luptători – în încercarea de a-i prezenta
mai degrabă ca luptând pentru o cauză nobilă.
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Tratarea ambilor termeni de „partizan” şi
„terorist” ca sinonimi ar duce la o supra-simplificare,
dar folosirea unui singur termen pentru a ne referi
la ambele grupuri – „forţe neregulate” – pare să fie
destul de practică. Echivalenţa înţelesului acumulat
în acest fel poate avea influenţă asupra simplificării
şi standardizării limbajului militar. Personal susţin
această abordare şi aş dori să propun următoarea
definiţie a „forţelor neregulate”: orice organizaţie
paramilitară care are un scop precis şi foloseşte
metode de luptă altele decât forţele regulate.
Datorită condiţiilor lor sociale, majoritatea
membrilor forţelor neregulate etalează competenţe
militare scăzute şi organizaţii slabe. Abilităţile lor
sunt, în general, limitate la operaţiuni cu armament
simplu6. De aceea, ei sunt incapabili să conducă
operaţii regulate (cel mai adesea nu au nevoie
de acest tip de operaţii sau nu urmăresc să le
desfăşoare). Aceasta este motivaţia pentru care
liderul acestora joacă un rol-cheie, controlează
şi gestionează întreaga formaţiune. Carisma şi
hotărârea liderului reprezintă, aşadar, cei mai
importanţi factori care condiţionează eficienţa şi
continuitatea organizaţiei. Pe de o parte, liderul
supraveghează folosirea metodelor de coerciţie,
îndeplineşte nevoile şi scopurile membrilor
organizaţiei şi, pe de altă parte, acesta devine
– împreună cu organizaţia pe care o conduce
– singurul garant al „siguranţei” oamenilor care
locuiesc într-un anumit teritoriu, câştigând astfel
un sprijin considerabil din partea comunităţii.
Comunitatea, în schimb, îl poate face pe lider
nu numai important din punct de vedere politic
în regiunea în care acesta/aceasta activează, dar
şi un „arhitect” de viitor al organismului de stat
„înnoit”7.
Nucleul statului major al forţelor neregulate
cuprinde indivizi needucaţi cu vârsta cuprinsă
între 25-35 ani, originari din clasele de jos, lipsiţi
de orice perspectivă de evoluţie (acest fapt este
mai relevant pentru soldaţi, mai puţin pentru
liderii lor), dar care cred cu tărie în superioritatea
lor etnică, religioasă, naţională sau rasială. Soldaţii
demobilizaţi din armatele regulate care au eşuat în
a se integra în societate sunt un adaos valoros al
resurselor umane al armatelor neregulate. Adesea,
aceştia sunt singurii membri bine antrenaţi şi
capabili să-şi folosească abilităţile de artă a
războiului. Nu este neobişnuit ca studenţii şi
absolvenţii de studii universitare să fie „invitaţi”
să intre în structurile forţelor militare neregulate.
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Astfel, instituţiile de învăţământ universitar din
întreaga lume au devenit locurile de recrutare de
noi membri.
Este un fapt obişnuit ca în corpul forţelor
neregulate să fie incluşi tineri, chiar copii, care
sunt obişnuiţi cu violenţa, ceea ce îi face atrăgători
din perspectiva liderilor, chiar dacă doar din
prisma pregătirii fizice sau a costurilor existenţei.
Pentru tineretul needucat, „a fi soldat” este cea
mai bună soluţie de participare socială care îi
garantează o şansă mai mare de supravieţuire întro societate paralizată de teamă. Tinerii „adunaţi”
de pe străzi sunt trimişi la şcoli islamice, unde li se
furnizează o pregătire ideologică, şi odată înarmaţi,
devin cărăuşi de muniţie, santinele sau soldaţi8.
Participarea copiilor la lupta directă este puternic
determinată de evoluţia tehnică a armamentului.
Merită să observăm că relativa lor îngrijorare în
faţa riscului şi nevoile lor mai degrabă simpliste îi
face pe aceştia să fie instrumente ieftine şi eficiente
ale violenţei.
În mod cinic, forţele neregulate utilizează şi
femei care aleg să devină asasine-sinucigaşe în
încercarea de a-şi răzbuna soţii, fraţii sau taţii.
„Văduvele negre”, aşa cum sunt amintite cel mai
adesea, folosesc aşa-numitele centuri „shahid”,
umplute cu explozivi, cuie, şi echipate cu un
detonator9. Liderii forţelor neregulate aleg femei
(sau bărbaţi îmbrăcaţi precum femeile) deoarece
atacurile săvârşite de femei sunt foarte rar dejucate
de forţele de securitate.
Încercând să descopere ce tip de personalitate
este reprezentativ pentru membri forţelor
neregulate, Maciej Szaszkiewicz a ajuns la
concluzia că aceştia cu siguranţă nu sunt psihopaţi.
„Din punct de vedere psihologic, funcţiunile
mentale – eficienţa gândirii, asocierea de fapte
– a partizanilor sau teroriştilor, sunt identice cu ale
noastre. Ei sunt conduşi de emoţii similare; totuşi,
multe dintre acţiunile lor rămân de neînţeles pentru
noi”10. Fundamentaliştii islamici pot fi folosiţi ca
exemplu în acest sens, având în vedere că acţiunile
sunt motivate de raţiuni religioase. Scopul lor
principal este de a distruge sistemele politice şi
modelele culturale vestice. Actul de violenţă în
sine pentru ei reprezintă doar o variantă de a-şi
îndeplini obligaţiile religioase şi o modalitate de
a se proteja de secularizarea care vine din lumea
occidentală11.
În încercarea de identificare a forţelor neregulate, este util să folosim criteriul care indică carac-

terul formal sau informal al unei organizaţii12. În
primul caz, factorul care le diferenţiază sunt actele
legale (actul de lege, regulamentul, statutul, regulile) care condiţionează crearea şi funcţionarea
organizaţiei în cauză, în timp ce al doilea caz este
reprezentat de relaţiile existente între membrii săi,
care asigură coerenţa organizaţională. Deşi forţele
neregulate sunt create fără acte legale prescriptive,
aşa cum este cazul pentru forţele militare regulate,
membrii grupelor neregulate au propriile norme
legale, etice şi religioase. De aceea, forţele neregulate pot fi tratate ca organizaţii informale care
au unele caracteristici ale unei organizaţii formale.
Alt criteriu care diferenţiază aceste organizaţii ţine
de aria lor teritorială de activităţi. Forţele neregulate nu sunt numai organizaţii de întindere naţională – sunt localizate între graniţele administrative
ale unei ţări şi îşi procură resursele din alte ţări;
din ce în ce mai mult, ele devin organizaţii globale
– nefiind ataşate de o ţară-mamă, obţinându-şi resursele din mai multe ţări.
2. Filosofia luptei armate a forţelor neregulate
Analizând retrospectiva luptei armate susţinute
de forţele neregulate, devine evident că durata
lor de activitate include ani mai degrabă decât
luni şi că victoria lor potenţială poate fi rezultatul
unui avantaj câştigat gradual în timp, teritoriu,
legitimizare a autorităţii şi sprijin social13. Lupta
forţelor neregulate este dusă foarte rar într-unul din
aspectele enumerate şi succesul într-una din aceste
sfere nu duce la neglijarea celorlalte aspecte. Fără
un sprijin important din ţară sau străinătate, forţele
neregulate nu sunt capabile să reuşească indiferent
de timpul sau spaţiul câştigat. Valoarea relativă
atribuită aspectelor menţionate variază şi cel mai
adesea este modelată ţinând cont de condiţiile
specifice.
Pentru forţele neregulate, timpul este factorul
care le permite să se organizeze, să distrugă soluţia
guvernului şi să cumuleze potenţialul pentru a
prelua controlul asupra statului. Pare că Ho Chi
Minh a înţeles foarte bine importanţa timpului
când susţinea că „prezumţia strategică de bază a
rezistenţei trebuie să fie cea de prelungire a duratei
războiului. Prelungirea războiului este cheia către
victorie”14. Această afirmaţie implică următoarea
întrebare: De ce ar trebui prelungit războiul? Iată
care era răspunsul lui Ho Chi Minh: „comparând
armata noastră cu armata inamicului, devine clar
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că inamicul este puternic şi noi suntem slabi.
Dacă ne trimitem trupele în câteva bătălii pentru
a obţine un rezultat, vom fi învinşi cu siguranţă şi
inamicul va câştiga. Pe de altă parte, dacă reuşim
să ne păstrăm armata pe timpul luptei, şi apoi să o
dezvoltăm, să o antrenăm şi să o învăţăm tactică,
epuizând, în acelaşi timp, armata inamicului,
obosind-o şi descurajând-o, inamicul, în pofida
puterii sale, va slăbi şi va suferi o înfrângere în loc
să învingă”15. Carlos Marighella a contrazis teoria
lui Ho Chi Minh. În opinia sa, „timpul nu este
favorabil ascensiunii sistematice; statul devine
mai puternic în fiecare lună, lăsând partizanii în
impas”16. Oricum, cele mai recente acţiuni din
Afganistan şi Irak par să confirme teoria lui Ho
Chi Minh, de vreme ce lupta cu forţele neregulate
se desfăşoară deja de ani buni. Timpul pe care
au reuşit forţele neregulate să-l „cumpere” le-a
permis, de exemplu, să se organizeze mai bine şi
să niveleze discrepanţele din pregătirea lor.
Aspectul timpului este armonizat cu cel al
spaţiului. Controlul asupra spaţiului oferă forţelor
neregulate spaţiul de manevră necesar, permiţândule, în acelaşi timp, să-i convingă pe localnici că
autoritatea forţelor neregulate are o legitimitate
mai mare, ceea ce se transformă în sprijin intern
şi extern. Sprijinul social pentru forţele neregulate
se transferă în operaţii din ce în ce mai curajoase,
dar şi în pierderi de neevitat, suferite de forţele
neregulate, dar preconizate încă de la început.
Evident, forţele neregulate îşi analizează operaţiile
şi trag concluzii în urma acestora, precum, de
exemplu, cea propusă de Martin Creveld: „pentru
partea mai puternică, fiecare soldat, poliţist sau
civil ucis devine încă un motiv de a finaliza lupta;
în timp ce, pentru partea mai slabă, victimele
sunt doar motive de a continua lupta până la
victorie”17.
Pentru forţele neregulate, a dispune de un spaţiu
înseamnă a avea posibilitatea de a alege unde şi
când să atace. Dacă statul loveşte cu forţe mai
puternice, spaţiul permite forţelor neregulate să se
retragă şi să-şi asume apoi o luptă în condiţii mai
favorabile. Un teren dificil limitează libertatea de
manevre a forţelor armate, dar pentru forţele armate
neregulate de mici dimensiuni există o şansă mare
de a contrabalansa diferenţele nefavorabile de
tehnologie, organizare şi personal. Adesea, forţele
neregulate reuşesc să câştige avantaj tactic în
teren dificil, în special dacă forţele armate nu sunt
echipate pentru a se descurca în mediile muntoase,
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în junglă, deşert sau zone urbane. Orice teren cu
acces limitat este un refugiu natural şi un spaţiu
ideal pentru forţele neregulate – acolo îşi pot stabili
baze şi de acolo pot începe lupta viitoare.
Corelarea spaţiului cu forţele influenţează nu
numai cursul luptei, dar şi durata sa. Activitatea
simultană a forţelor neregulate în multe locaţii
determină forţele armate să protejeze doar cele
mai importante zone, lăsând porţiuni considerabile
de teren necontrolate. Această situaţie este strict
conectată de insuficienţa forţelor pentru a domina
întregul teritoriu al ţării. Relaţia de mai sus a fost
remarcată de către Thomas Edward Lawrence,
care, într-un mod artistic, a utilizat avantajul
arabilor, în termeni de corelaţie a spaţiului, în
timpul războiului împotriva Turciei (1916-1918).
Cunoscând zona aflată în război, el a estimat că
„turcii vor avea nevoie de şase sute de mii de
oameni pentru a înăbuşi spiritul insurgent în
întreaga Transiordanie. Aceasta însemna: de zece
ori mai mulţi oameni decât aveau”18. O problemă
similară trebuie confruntată de forţele armate din
ţările lumii a treia, care, asistate de forţele de
securitate nou create, încearcă să preia controlul
asupra întregului teritoriu al Afganistanului şi
Irakului.
Este practic imposibil pentru o parte potenţial
mai slabă, precum forţele neregulate, să câştige
fără un sprijin intern şi extern substanţial.
Echipamentul produs sau devalizat de forţele
neregulate este foarte adesea insuficient pentru
toate nevoile lor. Cea de-a doua declaraţie nu este
adevărată cu privire la războiul din Irak, totuşi,
deoarece forţele neregulate au beneficiat din plin
de faptul că magaziile de muniţii şi explozivi ale
armatei lui Hussein nu au fost securizate adecvat
de forţele de coaliţie şi de aceea au putut să obţină
o cantitate considerabilă de arme care le-a permis
să continue lupta mulţi ani19.
Pe lângă armament, forţele neregulate se
confruntă cu problema tratării şi îngrijirii răniţilor
şi completarea constantă a forţelor. De asemenea,
ei trebui să-şi menţină la zi informaţiile referitoare
la poziţia şi planurile forţelor armate şi să-şi
antreneze recruţii noi. Fără un astfel de sprijin, ei
ar fi înfrânţi rapid de forţele armate. De asemenea,
problema sprijinului extern a fost reliefat de
unul dintre liderii spirituali ai al-Qaeda – Ayman
Al-Zawahiri, care a sugerat evitarea „tuturor
operaţiilor care nu sunt înţelese sau acceptate de
către mase. Cuvintele Profetului pot fi folosite
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drept călăuzitoare: Nu poţi determina oamenii să
spună că Mohamed şi-a ucis camarazii”20.
Pe de altă parte, obţinerea sprijinului extern
necesită legitimizarea autorităţii – de aceea forţele
neregulate luptă pentru aceasta atât de vehement.
Violenţa care nu este fundamentată pe un scop
politic inteligibil sau baze morale nu poate aştepta
să aibă un consimţământul larg al publicului
general. De aceea, liderii forţelor neregulate se
luptă să dobândească legitimitate pentru folosirea
violenţei, arătându-şi superioritatea morală asupra
membrilor „noului” guvern cu care nu sunt de
acord în încercarea de a prelua funcţiile statului la
nivel local. Legitimitatea câştigată în acest fel este
transformată într-un sprijin extern semnificativ
pentru cauza lor. Sprijinul depinde într-o mare
măsură de mediul geografic al ţării şi de relaţiile
politice nutrite de forţele neregulate. Acesta poate
fi material (aprovizionare cu resurse necesare sau
organizarea unui refugiu) sau moral (aprobare
politică, lobby).
Legitimitatea forţelor neregulate este ulterior
întărită prin reacţiile de brutalitate acerbă a
guvernelor asupra cetăţenilor suspectaţi de a ajuta
forţele neregulate. Orice formă de brutalitate care
provine din partea guvernului permite forţelor
neregulate să acţioneze din poziţia de apărători
ai oamenilor, ceea ce adânceşte relaţia reciprocă
dintre cele două grupuri. Un mod mai nobil de
interacţiune cu populaţia locală decât cel afişat
de guvern este evident aplicat doar acelor grupuri
de cetăţeni care sprijină în mod activ activităţile
forţelor neregulate.
Partizanii, şi în special teroriştii, nu se pot
aştepta să fie sprijiniţi în totalitate de populaţie
– entuziaştii vor fi întotdeauna contrabalansaţi
de oponenţi, în timp ce majoritatea va rămâne
oarecum indecisă.
3. Forme de activitate ale forţelor neregulate
În general, ducerea războiului de către
forţele neregulate în sine nu este considerată
ca o modalitate de a aduce schimbare politică,
ci mai degrabă ca un declanşator al unei reacţii
particulare. Această reacţie este de natură să creeze
o ameninţare permanentă, teroare, psihoză politică
şi nesiguranţa viitorului oamenilor şi instituţiilor
care sunt vizate în mod direct sau indirect. O astfel
de strategie pare a fi de succes, deoarece, cel mai
adesea, indivizii atacaţi reacţionează exact cum

preconizează forţele neregulate, iar instituţiile
terorizate acţionează conform dorinţei atacatorilor.
Pentru a obţine această stare de lucruri, forţele
neregulate nu afectează în mod direct resursele
statului, aşa cum se întâmplă în cazul războiului
clasic, ci distrug voinţa cetăţenilor de a acţiona,
subjugând-o prin frică.
Analizând activitatea forţelor neregulate din
ultimele decenii, se poate spune că ţintele materiale
şi „umane” au devenit obiectul atacurilor lor.
Obiectivele materiale sunt structuri şi facilităţi create
de om şi includ: clădiri de hoteluri şi administrative,
magazine mari şi centre turistice, restaurante, teatre,
şcoli, facilităţile de transport public, aeroporturi,
staţii de cale ferată, ca şi echipament şi instalaţii
militare etc. Ţintele „umane” – potrivit clasificării
propuse de Jan Borkowski – cuprind „o varietate
de indivizi: anonimi, de exemplu, persoane care,
din nefericire, s-au aflat la un moment dat într-un
anumit loc; persoane anume, indivizi cu un statut
social unic care deţin roluri publice importante,
care (potrivit forţelor neregulate) personifică răul
şi nenorocirea; categorii sociale sub forma unor
structuri comunitare care pot fi diferenţiate printro caracteristică importantă. În ultimul caz, aceştia
pot fi membrii unor grupuri etnice specifice sau
adversari religioşi”21.
Următoarele activităţi ale forţelor neregulate
trebuie vizate în mod special: raidurile (atacuri
subite asupra unor ţinte şi facilităţi extrem de
protejate care nu sunt uşor accesibile, ca şi forţări
ale intrării în anumite clădiri, urmate de o părăsire
rapidă a spaţiilor), ambuscade (atacuri asupra unor
ţinte în mişcare), dar şi atacuri (adesea suicidale).
Raidurile efectuate de forţele neregulate
provoacă multe daune şi forţează statul să menţină
un stadiu ridicat de pregătire de luptă a forţelor
armate. Un beneficiu important care provine dintrun astfel de gen de activitate este libertatea de a
alege momentul atacului care, practic, poate fi dus
în orice perioadă din zi sau noapte. În majoritatea
cazurilor, atacurile asupra ţintelor civile sau
militare selectate sunt desfăşurate noaptea, pentru
a beneficia de avantajul vizibilităţii limitate şi, deci,
posibilitatea restrânsă de a sprijini din aer lupta
armată dusă împotriva forţelor neregulate. Forţele
selectate pentru a desfăşura atacul sunt împărţite şi
localizate în mai multe locuri pentru a le îmbunătăţi
camuflajul şi securitatea. Poziţionările acestora sunt
alese având în vedere obţinerea unui grad suficient
de concentrare a focului asupra ţintei alese. Pe
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timpul raidurilor, spre diferenţă de atacurile de
artilerie, sunt folosite mitraliere (din vehicule în
mişcare) şi sunt forţate barierele bazelor militare
– folosind maşini pline cu explozibil. Imediat după
încetarea focului asupra ţintei, forţele neregulate
se retrag în zone mai sigure.
Forţele neregulate îşi concentrează majoritatea
eforturilor în ambuscade care implică deplasarea
în secret în poziţii de tragere şi ducerea unui atac
surpriză. Ambuscadele sunt planificate pe baza
unor informaţii detaliate şi de încredere care se
referă nu numai la ţinta atacului, dar şi la alte trupe
care ar putea fi folosite pentru ducerea atacului.
Alegerea locului pentru o ambuscadă este foarte
importantă pentru camuflarea forţelor neregulate.
Spre diferenţă de raiduri, la care localizarea atacului
este determinată de poziţia ţintei, ambuscadele
oferă mult mai multă libertate de alegere. Aria
nelimitată de opţiuni asupra terenului de luptă
permite forţelor neregulate să se plaseze într-o
poziţie favorabilă faţă de ţinta atacată. Decizia
referitoare la cea mai potrivită locaţie pentru
ambuscadă este luată întotdeauna în vederea
obţinerii celui mai mare nivel posibil de surpriză
şi de deschidere a focului dintr-un unghi foarte
îngust. Locaţia pentru ambuscadă trebuie să ofere
condiţii excelente pentru capacitatea de acoperire
şi camuflarea forţelor neregulate şi să garanteze
executarea efectivă a operaţiei. Cea mai importantă
caracteristică a acestui tip de activitate utilizată de
forţele neregulate este aceea că provoacă daune
grave părţii adverse, cu un efort relativ scăzut din
partea atacatorului. Foarte des, în ambuscade sunt
folosite dispozitive explozive improvizate, plantate
pe ruta unei patrule sau convoi care circulă pe rutele
de comunicaţii. Aceste dispozitive sunt îngropate
în pământ, acoperite cu pietre sau sub o grămadă
de gunoi, sau sunt amplasate chiar în carcase
de animale moarte. Adesea, pentru a maximiza
eficienţa dispozitivelor explozive improvizate,
sunt folosite bombe false care sunt foarte vizibile
din drum, care forţează patrula sau convoiul să se
oprească chiar în aria explozibililor adevăraţi, în
aşa-numita „zonă ucigaşă”. Dacă sprijinul defensiv
al convoiului sau patrulei descoperă ambuscada
şi declanşează focul, forţele neregulate se retrag
imediat pentru a-şi micşora posibilele pierderi.
Ultima dintre formele tipice de activitate
angajată de forţele neregulate o reprezintă atacurile
teroriste considerate de mulţi experţi ca fiind „arma
lor strategică”. Această formă de activitate dă
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forţelor neregulate şansa de a-şi transfera operaţiile
în teritoriile altor state (cel mai adesea sprijinind
guvernul care este în război cu forţele neregulate).
Atacurile teroriste implică asasinarea oficialilor
guvernului (politicieni, soldaţi şi poliţişti). Victime
pot fi şi civili obişnuiţi ucişi pe străzi, în pieţe sau
în faţa moscheilor, aceste acţiuni destabilizând
situaţia în acea ţară. Scopul, pe lângă victimele
umane, este de a menţine psihoza şi o ameninţare
permanentă la adresa vieţii cetăţenilor. Atacurile
sunt executate de către sinucigaşii cu bombă sau
utilizând maşini în care s-au plasat bombe.
Pentru a-şi creşte în mod semnificativ şansele
de a pregăti şi executa o operaţie, forţele neregulate
folosesc foarte mult reţeaua World Wide Web,
sateliţi de comunicaţii şi computere portabile.
Site-urile universal valabile, precum Google Earth
sunt folosite de forţele neregulate pentru a aduna
date topografice care, nu cu mult timp în urmă,
erau disponibile numai pentru puterile lumii.
Chiar şi laptopuri simple facilitează pregătirea şi
distribuirea secretă de materiale de propagandă
pe site-uri web, portaluri şi bloguri. Internetul
este din ce în ce mai utilizat de forţele neregulate
pentru recrutarea de membri noi, antrenament şi
obţinerea de materiale de propagandă, schimb de
informaţii şi coordonarea operaţiilor, fără pericolul
de a fi prinşi de forţele de securitate22.
4. Reguli de luptă ale forţelor neregulate
Lupta, ca activitate organizată, este dusă potrivit
unui set de reguli specifice. Faptul că forţele
neregulate apelează la reguli în desfăşurarea luptei
lor este destul de bine înţeles. Din multitudinea
de reguli, ei le selectează pe acelea care le asigură
existenţa pe de o parte, şi în acelaşi timp le
permite să execute operaţiile în pofida avantajului
inamicului. Cel mai adesea, acestea sunt: iniţiativa,
dispersia trupelor şi concentrarea efortului,
surpriza, mobilitatea elementelor şi flexibilitatea
operaţiilor, pregătirea atentă a operaţiilor, evitarea
angajamentului în luptă, acoperirea activităţii.
Iniţiativa în lupta forţelor neregulate – exact ca
în lupta armată executată conform regulilor clasice
– implică impunerea voinţei proprii asupra oponentului. Realizarea acesteia nu este dificilă dacă
oponentul este mai slab. Menţinerea iniţiativei de
către forţele neregulate, partea potenţial slabă, este
posibilă dacă ei rămân activi şi eficienţi în a beneficia de avantajele tuturor condiţiilor favorabile.
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Este esenţial pentru aceste operaţii să fie inopinate şi de scurtă durată – pentru a nu permite forţelor armate să contracareze, şi să angajeze în special
partea care a iniţiat operaţia în luptă. De asemenea,
este necesar să conducă operaţii simultane în mai
multe locaţii (pe o arie mai extinsă), urmând principiul că activităţile mai mici efectuate de grupuri
mici sunt nesemnificative, „dar combinate, prezintă o ameninţare semnificativă”23.
Cea mai periculoasă situaţie pentru forţele neregulate potenţial slăbite este stagnarea – deoarece
iniţiativa poate fi preluată de forţele armate care
deţin avantajul tehnologic şi de armament – care
poate duce la înfrângerea lor. Pentru a preveni ca
acest fapt să se întâmple, forţele neregulate evită
să preia operaţiile defensive care le sunt impuse şi
să se supună voinţei părţii oponente chiar şi pentru
perioade scurte de timp. Evitarea luptei de către
forţele neregulate nu este considerată ca o fugă.
Aceasta trebuie percepută mai degrabă ca retragerea de pe câmpul de luptă pentru a muta forţele departe de atac şi de a-şi menţine abilitatea potenţială
de a continua operaţiile. De aceea, putem spune
că forţele neregulate se retrag din luptă pentru a-şi
menţine iniţiativa.
Asigurarea condiţiilor propice pentru ca forţele
neregulate să-şi menţină iniţiativa necesită un sistem
efectiv de recunoaştere care facilitează previziunea
schimbărilor posibile în planurile forţelor armate şi
profitarea de avantajul tuturor situaţiilor care apar
pe parcursul operaţiei. Mai mult, un sistem efectiv
de recunoaştere al forţelor neregulate garantează
evitarea situaţiilor nefavorabile care nu pot fi
soluţionate fără pierderi.
Menţinerea iniţiativei este posibilă pentru
forţele neregulate doar dacă acestea rămân
dispersate. Pe de altă parte, dispersarea forţelor
facilitează camuflajul şi refugierea şi simplifică
alimentarea cu resurse, astfel, reducându-se
ameninţările şi înlesnindu-i existenţa. Pe de altă
parte, de asemenea, aceasta previne ca forţele
armate să-şi folosească cu succes avantajul şi îi
determină să-şi disperseze şi ei forţele. Dispersarea
forţelor neregulate nu reprezintă slăbiciunea lor,
fiind tocmai invers – este puterea lor.
În mod predominant, forţele neregulate
acţionează în grupuri mici, dar nevoia de a
conduce activităţi la scară largă nu poate fi exclusă.
Aceasta se întâmplă când forţele sunt concentrate
pentru atac. În principiu, forţele neregulate
folosesc metode distincte faţă de forţele regulate

– concentrarea la poziţiile de ieşire – aşa cum ar
impune o ameninţare de distrugere imediată a
forţelor dacă acestea sunt descoperite. Întrucât
concentrarea nu reprezintă o abordare tipică pentru
forţele neregulate, ei se dispersează imediat după
atac. Rata dispersiei forţelor neregulate pe un teren
depinde de caracteristicile sale topografice. Cu cât
sunt mai rele condiţiile de ascundere şi camuflaj
în zona respectivă, cu atât arealul de dispersie e
mai mare. Dacă o operaţie necesită folosirea unui
număr mai mare de forţe militare neregulate întro zonă, cel mai adesea operaţia este executată
fără concentrare anterioară, când forţele angajate
în operaţie se adună în zone diferite şi lovesc din
mai multe direcţii. Dacă evitarea concentrării
forţelor este imposibilă datorită condiţiilor, forţele
neregulate se străduiesc să-i micşoreze perioada de
acţiune cât se poate de mult.
Se ştie că este imposibil să fii puternic „în
toate locurile” pe timpul luptei. De aceea,
forţele neregulate îşi asigură eficienţa operaţiilor
individuale prin concentrarea eforturilor, ce le
permite să câştige un avantaj într-un anumit loc
şi timp. Principala metodă folosită de forţele
neregulate pentru a obţine superioritatea asupra
forţelor armate nu o reprezintă concentrarea
cantitativă, ci desfăşurarea abilă a condiţiilor,
facilitată de o cunoaştere detaliată a terenului
şi cooperarea cu populaţia locală. Dezavantajul
lor numeric este de obicei compensat cu operaţii
surpriză care sunt posibile datorită cercetării
detaliate a forţelor armate şi a ţintelor de atacat.
Nu pare să fie o exagerare să spunem că, fără
elementul surpriză, o operaţie condusă de forţele
neregulate nu poate fi de succes. Aceasta acţionează
în ambele sensuri: realizarea surprizei în momentul
potrivit poate contrabalansa alte neajunsuri. Astfel,
elementul surpriză este considerat a fi una din
regulile decisive în cadrul activităţilor desfăşurate
de forţele neregulate fără de care nicio luptă între
o parte slabă şi una puternică nu poate fi posibilă.
Datorită faptului că surpriza nu este niciodată o
condiţie permanentă şi că efectul său se pierde
rapid, în consecinţă, forţele neregulate urmăresc să
o folosească atât cât durează. Obţinerea ulterioară a
stării de surpriză necesită planificarea şi executarea
operaţiei în manieră diferită. Forţele neregulate se
străduiesc că evite eroarea de a folosi acelaşi plan
de două ori. De aceea, în majoritatea situaţiilor,
lupta forţelor neregulate este caracterizată de
ingeniozitate, viclenie şi înşelăciune. Realizarea
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surprizei este influenţată de abilitatea de a folosi cu
eficienţă timpul zilei şi de a trece peste condiţiile
vremii, ca şi – pentru operaţiile executate în oraşe
– peste aglomeraţia din trafic.
Mobilitatea şi flexibilitatea forţelor neregulate
câştigă importanţă particulară pentru operaţiile
conduse de aceştia în zonele rezidenţiale. Ambele
tactici sunt necesare pentru menţinerea iniţiativei
şi concentrării eforturilor forţelor dispersate şi
reprezintă condiţiile de bază pentru realizarea
surprizei. Mobilitatea şi flexibilitatea par să fie
înţelese destul de bine în zilele noastre, cum de
altfel este imposibil pentru forţele neregulate să fie
prezente peste tot. Mobilitatea forţelor neregulate
reprezintă abilitatea lor de a-şi schimba rapid
locaţiile, în timp ce flexibilitatea activă se referă
la trecerea rapidă de la o activitate la alta. Lupta
forţelor neregulate are cea mai mare eficienţă
când sunt combinate ambele tactici. Acest lucru
este vizibil în special când poziţia lor faţă de
forţele armate le permite să realizeze surpriza şi
să construiască avantajul situaţional facilitând
utilizarea optimă a resurselor la dispoziţie. Forţele
neregulate realizează mobilitatea şi flexibilitatea
în special prin cunoaşterea detaliată a terenului,
dimensiunea redusă a grupărilor lor, armamentul
uşor şi încărcătura relativ scăzută de provizii şi,
datorită libertăţii de activitate, cu sprijinul populaţiei
locale. Toate caracteristicile menţionate le permite
să abordeze o ţintă rapid şi în secret – chiar cu
metode limitate de transport – să desfăşoare un atac
surpriză şi să se disperseze înainte ca forţele armate
să se angajeze în luptă. În acelaşi timp, aceste
caracteristici facilitează redirecţionarea atacului
către o altă ţintă (auxiliară), dacă circumstanţele
preîntâmpină executarea planului original.
Pregătirea atentă a unei activităţi reprezintă
regula de angajare a forţelor neregulate pentru
a minimiza riscul unui eşec. Planul de operaţii
se concentrează pe modalitatea în care trebuie
abordată ţinta, cum să se desfăşoare atacul şi
cum se va face retragerea. Secretul abordării este
realizat prin folosirea extinsă a caracteristicilor
terenului (de exemplu, structurile existente),
timpul zilei sau al anului şi starea vremii. Încercări
de distragere a atenţiei forţelor armate de la ţintă
sunt, de asemenea, folosite. Foarte rar, există un
contact prelungit între forţele neregulate şi forţele
armate, deoarece este în detrimentul primei părţi.
Altfel, astfel se va da o şansă forţelor armate
să îşi folosească avantajul şi să-l crească prin
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introducerea mai multor trupe în luptă. Angajarea
în luptă susţinută lipseşte forţele neregulate de
şansa de a acţiona eficient. În consecinţă, evitarea
angajării în lupta cu forţele armate este o regulă
fundamentală a modalităţii de ducere a războiului
de către forţele neregulate. Când se confruntă cu
un oponent mai puternic, forţele neregulate se
străduiesc să înceteze lupta cât mai repede posibil
şi să se retragă, de exemplu, se eschivează imediat
pentru a se deplasa din spaţiul de tragere. Această
tactică este observată în situaţia unei operaţiuni
eşuate a forţelor neregulate sau la un contact
neplanificat cu forţele armate. Încetarea unei
operaţii este considerată a fi o variantă mai bună
decât punerea în pericol a forţelor participante,
deoarece prezervarea abilităţii operaţionale creşte
şansa de a executa operaţii viitoare.
Conceptul de apărare este străin forţelor neregulate – în sensul „menţinerii” pe poziţiile alese şi
de a răspunde atacurilor forţelor armate. De aceea,
ori de câte ori activităţile defensive sunt greu de
evitat, forţele neregulate îşi folosesc mobilitatea şi
cunoştinţele în teren – pentru a se apăra temporar în ideea de a-şi crea condiţii care le va permite
să se izoleze de forţele armate. Forţele neregulate
încearcă cu orice preţ să evite să fie înconjurate.
Dacă ei se găsesc într-o situaţie dificilă, se dispersează şi „se topesc” în mulţime. Evitarea angajării
în luptă presupune cerinţe deosebit de riguroase
pentru forţele neregulate în termeni de cercetare
constantă şi activă ce urmăreşte obţinerea de date
asupra intenţiei părţilor oponente şi orice pericole
viitoare. Experienţele trecute de luptă ale forţelor
neregulate demonstrează că eşecul în urmărirea
acestei reguli cel mai adesea duce la multe victime
omeneşti. Una dintre metodele de a depăşi această
slăbiciune este reprezentată de acoperirea operaţională. Forţele neregulate militante apar doar pe
timpul operaţiilor, rămânând în ascunzătoare înainte şi după (se menţin în anonimat). Toate activităţile sunt desfăşurate folosind camuflajul, de obicei în condiţii de vizibilitate slabă, fapt pentru care
monitorizarea situaţiei din aer (de către forţele militare) este dificilă. Abordarea zonei în care se va
executa operaţia este făcută în mod secret pentru
a reîntări elementul de surpriză. De asemenea, retragerea după finalizarea operaţiei trebuie ascunsă,
astfel încât forţele armate să nu descopere direcţia
de ieşire. Disuasiunea luptei forţelor neregulate se
manifestă în acţiunea de facilitare a rămânerii ascunse la observarea terestră şi aeriană.
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Concluzii
Forţele neregulate rămân un actor puternic în
întregul spectru al conflictelor. Deşi obiectivele
şi armele forţelor neregulate s-au schimbat de-a
lungul secolelor, filosofia generală a operaţiilor şi
organizării sale rămân relativ neschimbate. În mod
tipic, forţele neregulate fac eforturi semnificative
să controleze populaţiile respective şi să exploateze
slăbiciunile statului adversar, precum aversiunea
faţă de victimele omeneşti, creşterea costurilor
de operaţii sau implicarea prelungită în operaţii
militare nesemnificative din punct de vedere
strategic. Deşi armatele occidentale au redus
în intensitate operaţiile împotriva adversarilor
de tip neregulat în Afganistan, pare prematur
să ne îndreptăm din nou atenţia către războiul
convenţional. Astăzi, superioritatea tehnologică
a potenţialilor inamici încurajează chiar şi unii
actori statali şi armatele lor să adopte filosofia
operaţiilor şi tacticii forţelor neregulate. O astfel
de abordare va complica viitoarele operaţii şi va
limita libertatea de acţiune pentru statul sau forţele
armate internaţionale implicate în lupta împotriva
forţelor neregulate.
Lecţiile învăţate de armatele occidentale pe
timpul operaţiilor din Irak şi Afganistan par să
sprijine aceste observaţii. Este surprinzător că,
în pofida antrenamentului şi echipamentului
excepţional, forţele armate ale statelor dezvoltate
(care sprijină guvernele legale ale ţărilor din lumea
a treia) nu sunt capabile de a găsi o modalitate de a
învinge forţele care se organizează şi acţionează în
mod neregulat. Exemple ale unor astfel de eşecuri
sunt multe. Cazul forţelor armate americane în Irak
este foarte deranjant. Este suficient să menţionăm
că, acum 20 de ani, Irakul a pierdut două treimi
din forţele sale armate. Trupele rămase, imediat au
devenit aparente, slab antrenate, cu recruţi care nu
doreau să lupte şi având la dispoziţie câteva tancuri
uzate moral. Curând după finalizarea operaţiilor
majore de luptă – pentru a cita din discursul de
„Misiune îndeplinită” al preşedintelui George W.
Bush – a devenit clar că forţele armate americane,
în pofida faptului că au reuşit să cucerească o ţară
întinsă şi capitala în numai trei săptămâni, nu au
reuşit să se descurce cu câteva mii de „rebeli”.
Conflictul din Afganistan, care s-a declanşat
după răsturnarea guvernului taliban, nu a avut o
soluţie promptă. Pe una dintre părţile baricadei
simbolice erau militarii locali şi forţele de poliţie

susţinuţi de armata de coaliţie avansată din punct
de vedere tehnologic, ce cuprindea majoritatea
ţărilor NATO, în timp ce, de partea cealaltă, erau
talibani şi membri al-Qaeda, care nu utilizau astfel
de echipamente avansate tehnologic.
În pofida diferenţelor, oponenţii nu sunt o
ţintă uşoară pentru forţele armate bine antrenate
şi echipate; unul dintre motivele acestei stări
de lucruri este forma luptei adoptată de forţele
neregulate, care este evident că elimină avantajul
părţii mai puternice.
Judecând tendinţele geostrategice, este
corect să deducem că forţele armate statale sau
internaţionale permanente se vor confrunta cu
adversari ai forţelor neregulate şi în viitor. Niciunui
militar nu-i va conveni această situaţie atâta timp
cât se va axa în totalitate pe metode convenţionale
de luptă împotriva unui stat bine definit şi armata
sa va duce un război convenţional. De aceea, lupta
eficientă împotriva forţelor neregulate trebuie
să rămână una dintre priorităţile dezvoltării
doctrinare, pregătirii şi echipării forţelor armate.
Pentru a fi mai eficiente în contracararea forţelor
neregulate, forţele armate convenţionale trebuie
să adopte unele abordări ale luptei neregulate şi să
înveţe de la adversarii lor care luptă în acest fel.
Câştigarea inimilor şi minţilor populaţiei locale
prin furnizarea de securitate şi ajutor umanitar
sunt recunoscute în prezent ca elemente de bază
ale operaţiilor militare eficiente împotriva forţelor
neregulate. Pentru a rămâne eficienţi şi pe viitor,
o abordare pur militară nu poate fi suficientă. O
influenţă economică, socială şi culturală coerentă
poate fi necesară pentru a completa operaţiile
militare ale forţelor armate convenţionale pentru
a diminua eficienţa adversarilor din forţele
neregulate. Dacă forţele armate vor să câştige, ele
trebuie să fie mai agile şi să se adapteze mai bine
decât adversarii din forţele neregulate.
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MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII
DE INFORMAŢII PENTRU
SECURITATEA NAŢIONALĂ
Dr. Cristian-Eduard ŞTEFAN*

Activitatea de realizare şi asigurare a
securităţii naţionale de către autorităţile abilitate
ale statului presupune, de cele mai multe ori,
culegerea şi obţinerea de informaţii din diferite
locuri, medii sau zone de interes. În cuprinsul
articolului, sunt analizate aspectele generale
privitoare la managementul activităţii de informaţii
pentru securitatea naţională, din perspectiva
componentelor procesului informativ – culegerea,
analiza şi verificarea informaţiilor.
Cuvinte-cheie: management; informaţie;
activitate informativă; intelligence; securitate
naţională; analiză strategică; analiză tactică.
1. Aspecte generale privind activitatea
de informaţii pentru securitatea naţională
Sub raport etimologic, cuvântul informaţie
provine din latinescul informeo, informare, al cărui
sens iniţial era acela de a instrui, a face, a plănui,
a-şi închipui, a da conţinut unei idei. Informaţia
reprezintă formula scrisă sau verbală capabilă de
a aduce cunoştinţe noi şi poate fi percepută ca o
măsură a ordinii1.
Activitatea informativă desemnează ansamblul
operaţiunilor şi acţiunilor desfăşurate de către
structuri specializate, legal constituite, în mod

planificat, sistematic, unitar, ofensiv şi în secret,
prin folosirea mijloacelor şi metodelor specifice,
pentru căutarea, culegerea, verificarea, prelucrarea
şi valorificarea informaţiilor referitoare la
factori de risc, ameninţări, stări de pericol la
adresa securităţii naţionale, precum şi în vederea
controlului tendinţelor şi evoluţiilor acestora, în
scopul prevenirii, contracarării, înlăturării lor sau
aplicării legii, după caz2.
Culegerea de informaţii are o lungă istorie.
De sute de ani, organele judiciare şi militare au
desfăşurat activităţi de culegere de informaţii
despre anumite persoane ce au fost văzute ca un
pericol pentru securitatea statului ori siguranţa
civică, prin activităţile ilicite desfăşurate de acestea
(implicarea în comiterea de infracţiuni, fapte de
tulburare gravă, ori de ameninţare a securităţii
statului, sau a ordinii publice etc.)3.
Cea mai eficientă armă de luptă împotriva
terorismului şi a criminalităţii grave o reprezintă
informaţia cu privire la activitatea grupărilor
criminale. Activitatea de culegere, prelucrare
şi exploatare a informaţiilor trebuie să se
desfăşoare însă într-un cadru strict legal şi să
se afle în permanenţă sub controlul instituţiilor
abilitate. O deosebită importanţă trebuie acordată
informaţiilor pe baza cărora se poate realiza
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planificarea operaţiunilor specifice de represiune şi
identificarea surselor de unde se pot obţine probele
ori mijloacele de probă4.
Produse ale activităţii de „intelligence”5,
informaţiile de securitate naţională sunt date noi în
raport cu cele preexistente, referitoare la situaţii,
fenomene, fapte ori stări de fapt care reprezintă sau
pot deveni ameninţări ori surse de risc la adresa
securităţii naţionale6.
2. Managementul activităţii de informaţii
pentru securitatea naţională
Managementul informaţiilor constă în ansamblul acţiunilor de căutare, culegere, verificare, evaluare şi valorificare a acestora, în scopul prevenirii
şi combaterii riscurilor şi ameninţărilor la adresa
securităţii naţionale.
Primul obiectiv al activităţii informative îl
reprezintă anticiparea – adică prevenirea strategică
a autorităţilor statului în legătură cu posibilitatea
producerii unor acţiuni teroriste ori de proliferare a
armelor de distrugere în masă, conflicte regionale,
ori manifestări ale criminalităţii transnaţionale
organizate, pe teritoriul naţional sau avertizarea
în legătură cu existenţa unor astfel de ameninţări
la adresa securităţii naţionale. Autorităţile statului
decid asupra tipului de acţiune preliminară sau
preventivă care trebuie desfăşurată7.
2.1. Culegerea informaţiilor
Culegerea informaţiilor este un proces acţional
ce derivă din planificarea operaţiunilor de căutare
a informaţiilor, care constă în activităţi concrete,
materiale de colectare a datelor şi informaţiilor
din şi de la diferite categorii de surse8 deschise,
publice, oficiale, semioficiale sau secrete9.
În ţara noastră, activităţile de informaţii
care privesc securitatea naţională, desfăşurate
de componentele Comunităţii naţionale de
informaţii10, se fundamentează pe următoarele
principii11:
 Principiul legalităţii, potrivit căruia căutarea, culegerea şi valorificarea informaţiilor se
execută potrivit competenţelor legale determinate,
numai în legătură cu fapte, împrejurări sau situaţii
cu potenţial de ameninţare la adresa securităţii naţionale prevăzute de lege;

Principiul obiectivităţii, potrivit căruia
fiecare componentă este obligată să furnizeze
informaţii imparţiale, echidistante şi independente

de orice imixtiuni politice, raportate la criteriile de
stabilire a adevărului;
 Principiul neutralităţii şi echidistanţei,
potrivit căruia conduita profesională a personalului
entităţilor componente ale Comunităţii naţionale
de informaţii se situează în afara oricăror ingerinţe
de natură a favoriza ori discrimina persoane sau
organizaţii în exercitarea drepturilor legale ale
acestora;
 Principiul oportunităţii informării, potrivit
căruia informarea factorilor prevăzuţi de lege
să primească informaţii necesare fundamentării
deciziilor ce privesc securitatea naţională sau
aplicarea legii se realizează pe bază de informaţii
exacte, corecte şi transmise în timp util, astfel
încât să permită adaptarea măsurilor de prevenire,
contracarare sau înlăturare a stărilor de pericol sau
a ameninţărilor;
 Principiul planificării, anticipării şi
previziunii, potrivit cărora resursele informaţionale
necesare se planifică, creează şi gestionează astfel
încât să se asigure evitarea surprinderii strategice
faţă de orice ameninţări interne sau externe;
 Principiul cooperării şi colaborării, potrivit
cărora componentele Comunităţii naţionale
de informaţii iniţiază şi dezvoltă protocoale,
programe şi operaţiuni de coordonare a eforturilor
informative – naţionale sau împreună cu cele
ale statelor aliate – şi de promovare a culturii de
securitate în parteneriat cu autorităţi sau instituţii
publice ori organizaţii de drept privat;
 Principiul transparenţei, potrivit căruia,
în legătură cu activitatea Comunităţii naţionale
de informaţii, orice autoritate sau persoană
realizează consensul asupra necesităţii păstrării
secretului cu privire la informaţiile referitoare la
surse, operaţiuni, metode şi mijloace; identitatea
personalului operativ şi informaţiile deţinute; orice
referiri legate de informaţii, de la obţinere, evaluare
şi până la valorificarea cu titlu de confidenţialitate,
a acestora de către guverne sau servicii străine;
 Principiul protecţiei surselor şi mijloacelor,
potrivit căruia componentele Comunităţii naţionale
de informaţii îşi garantează reciproc deplina
protecţie a surselor de informaţii şi secretul
operaţiunilor desfăşurate.
Aşa cum s-a menţionat în doctrină12, metodele
clasice de obţinere a informaţiilor sunt:
a) Observarea directă – reprezintă metoda cea
mai veche şi cea mai la îndemână de a obţine
informaţii cu privire la o persoană, o faptă,
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împrejurare, un eveniment etc. de interes, în
condiţiile în care circumstanţele permit acest
lucru.
b) Interpelarea observatorilor – în contextul
activităţii specifice investigatorului, interlocutorul
este o persoană care deţine informaţii de interes
în soluţionarea cazului sau se prezumă că deţine
astfel de informaţii.
c) Exploatarea sistemelor speciale create în
vederea obţinerii informaţiilor.
Culegerea de informaţii poate face necesară
deţinerea de către serviciile cu atribuţii în domeniul
securităţii naţionale a unor atribuţii excepţionale
sau speciale care să permită limitarea drepturilor
omului, în special cele referitoare la dreptul la
viaţă privată. În acest sens, distingem următoarele
tipuri de atribuţii13:
 derularea acţiunilor de supraveghere,
înregistrare şi urmărire a informaţiilor;
 desfăşurarea acţiunilor de investigare a
spaţiilor (incintelor) sau a obiectelor închise;
 deschiderea corespondenţei sau a altor
pachete, fără consimţământul expeditorului sau al
destinatarului;
 folosirea unor identităţi false sau furate,
chei, softuri speciale sau aparate optice pentru a
corupe, copia sau penetra, în mod clandestin, în
baze de date;
 interceptarea, înregistrarea, recepţionarea
şi monitorizarea conversaţiilor, a telecomunicaţiilor
sau a altor transferuri şi transporturi de date pe
teritoriul ţării sau în străinătate;
 solicitarea prestatorilor de servicii şi reţele
publice de telecomunicaţii de a furniza informaţii
referitoare la identitatea clienţilor şi la traficul
existent;
 acces, în toate locurile, mediile ori zonele
de interes pentru securitatea naţională, pentru a
instala echipamente tehnice de supraveghere.
Metodele, tehnicile, procedeele şi instrumentele
folosite pentru culegerea, verificarea, evaluarea
şi valorificarea informaţiilor sunt într-o continuă
perfecţionare şi adaptare, în funcţie de evoluţia
şi dinamica riscurilor şi ameninţărilor la adresa
securităţii naţionale.
2.1. Analiza informaţiilor
Informaţiile culese pot fi într-un volum
mare. Dacă nu sunt clare, mai întâi se verifică
veridicitatea lor şi apoi sunt înaintate către factorii
de răspundere. Analiza informaţiilor se realizează,
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în principal, pentru a face o selecţie a lor din
punct de vedere al importanţei pentru securitatea
naţională. Interpretarea informaţiilor conduce la
emiterea de judecăţi de valoare.
Analiza informaţiilor permite clasificarea
acestora în informaţii simple şi complexe.
Informaţia simplă este un fapt unic, referitor la
starea unui sistem. De regulă, o informaţie, pentru
a fi veridică şi, deci semnificativă pentru scopul
propus, se verifică din cel puţin trei surse. Dacă
este veridică şi vizează securitatea naţională, atunci
ea este semnificativă şi se înaintează factorilor de
decizie.
Analiza informaţiilor este, cel mai adesea,
comparată cu un joc de puzzle în care unele piese
lipsesc, iar altele aparţin, de fapt, unui alt joc de
puzzle. Această analogie îşi are propriile limite,
deoarece puzzle-ul analizei informaţiilor include
probleme, actori şi acţiuni dinamice şi permanent
supuse schimbării14.
Analiza, activitate centrală a oricărei structuri
de intelligence, reprezintă un proces complex de
evaluare şi transformare a datelor şi informaţiilor
brute, obţinute din surse specifice şi complementare, în produse, destinate beneficiarilor. Acest proces implică formularea de aprecieri, emiterea de
ipoteze, raţionamente şi prognoze, pe baza interpretării avute la dispoziţie de analist15.
Informaţia de tip intelligence reprezintă
informaţia culeasă, analizată şi diseminată în
efortul de a anticipa, preveni sau monitoriza riscuri
şi ameninţări la adresa securităţii naţionale16.
Activitatea de intelligence presupune existenţa
unor aptitudini speciale, motivaţie intrinsecă şi
extrinsecă, formare profesională adecvată, şi apoi
foarte multă muncă. Pentru a deveni cu adevărat
un lucrător profesionist în acest domeniu, trebuie
să treci prin multe provocări şi situaţii-limită.
La toate aceste eforturi contribuie substanţial
şi un sistem de analiză multisursă, care se
perfecţionează permanent. Nu trebuie pierdut din
vedere faptul că, în munca operativ-informativă,
înaltul profesionalism se formează într-un răstimp
îndelungat, nefiind exagerat să vorbim chiar de
perioade de până la 10 ani17.
Ciclul de intelligence clasic cuprinde următoarele etape: planificarea, colectarea, procesarea,
analiza şi diseminarea produselor intelligence.
Există două categorii de bază de analiză:
analize strategice, cu o mai mare importanţă şi
o perspectivă pe termen lung şi analize tactice,
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care se concentrează pe problemele operaţionale
imediate18.
Analiza strategică va oferi informaţii factorilor
decizionali de nivel superior, având drept scop
avertizarea din timp asupra ameninţărilor şi
sprijinirea acestora în prioritizarea activităţilor de
pregătire pentru gestionarea eficientă a riscurilor şi
ameninţărilor la adresa securităţii naţionale.
De aceea, analiza strategică a informaţiilor
prelucrate va organiza toate informaţiile şi va
putea oferi o imagine de ansamblu asupra situaţiei
operaţionale (fenomene de interes şi factori
determinanţi).
Analiza tactică se concentrează pe abordarea
unor problematici şi evoluţii sectoriale (economice,
financiare, sociale, militare, de terorism şi crimă
organizată etc.) care pot afecta interesele naţionale
de securitate. Procesul analitic se derulează prin
evaluarea datelor şi informaţiilor despre actorii
implicaţi, obiectivele vizate, coordonate spaţiale
şi temporale şi forme concrete de manifestare a
situaţiei purtătoare de risc19.
2.2. Verificarea informaţiilor
Verificarea informaţiilor desemnează etapa
evidenţierii obiectivităţii şi a veridicităţii
informaţiilor. Valoarea şi credibilitatea unei
informaţii sunt determinate de mai mulţi factori,
printre care trebuie reţinut cel mai important –
verificabilitatea. Evaluările efectuate în grabă sau
în mod superficial au compromis adesea acţiunile
structurilor cu atribuţii în domeniul securităţii
naţionale20.
Practica a demonstrat că o informaţie deosebit
de importantă la un anumit moment dat devine
total inutilă în condiţiile în care este ţinută şi
nevalorificată la timp. În contextul activităţii
specifice structurilor cu atribuţii în domeniul
securităţii naţionale, valorificarea în timp util a
informaţiilor obţinute este esenţială.
Un aspect important al investigării infracţiunilor
contra securităţii naţionale îl reprezintă exploatarea
informaţiilor culese, stocate şi prelucrate de
comunitatea organelor de informaţii în bazele lor
de date şi, mai ales, fluidizarea şi orientarea fluxului
datelor informative spre alimentarea activităţilor
investigative derulate de organele judiciare în
cazul infracţiunilor contra securităţii naţionale,
într-o manieră constantă, destinată eficientizării
demersului investigativ, în general, şi în cauzele
penale concrete21, în special.

În ceea ce priveşte utilizatorii/beneficiarii
informaţiilor obţinute de către serviciile cu atribuţii
în domeniul securităţii naţionale prin aplicarea
tehnicilor speciale de investigare, aceştia sunt
factorii decizionali, prevăzuţi de lege, care necesită
a fi informaţi22, potrivit competenţei legale, în
legătură cu existenţa unor disfuncţii, vulnerabilităţi,
factori de risc şi stări de pericol la adresa securităţii
naţionale. Aceştia iau decizii conforme cu valoarea
socială a informaţiei şi a gradului de iminenţă a
pericolului semnalat, asigurând protecţia surselor şi
a mijloacelor implicate în obţinerea şi prelucrarea
datelor şi transmiterea informaţiilor.
Astfel, în România, beneficiarii informaţiilor
obţinute de către serviciile cu atribuţii în domeniul
securităţii naţionale sunt reprezentaţi de:
a) preşedintele Senatului, preşedintele Camerei
Deputaţilor, comisiile permanente pentru apărarea
şi asigurarea ordinii publice ale celor două camere
ale Parlamentului, miniştrii şi şefii departamentelor
din ministere, atunci când informaţiile privesc
probleme ce au legătură cu domeniile de activitate
pe care le coordonează sau de care răspund;
b) prefecţii, primarul general al Capitalei,
conducătorii consiliilor judeţene, respectiv al
municipiului Bucureşti, pentru probleme care
vizează competenţa organelor respective;
c) organele de urmărire penală, când informaţiile
se referă la săvârşirea unei infracţiuni.
În vederea orientării furnizorilor de informaţii
şi, implicit, a eficientizării dialogului cu structurile
de securitate, beneficiarii formulează solicitări de
informaţii şi pot, de asemenea, formula reacţii pe
marginea documentelor de informare ce le sunt
adresate.
Concluzii
Activitatea de culegere de informaţii este
unul din factorii cu rol esenţial pentru securitatea
naţională. O investigaţie complexă poate deveni
funcţională şi se poate finaliza cu rezultate pozitive
numai dacă este bazată pe concertarea continuă a
eforturilor structurilor specializate în culegerea,
analiza şi prelucrarea informaţiilor, în investigarea
calificată a cazurilor ce reprezintă riscuri şi
ameninţări la adresa securităţii naţionale.
Un rol semnificativ în cunoaşterea riscurilor,
ameninţărilor şi pericolelor de securitate îl au
componentele Comunităţii naţionale de informaţii.
Fiecare dintre acestea, prin specificul activităţilor
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pe care le desfăşoară în sfera culegerii de informaţii,
trebuie să informeze cu celeritate factorii de
decizie despre riscurile, ameninţările şi pericolele
la adresa securităţii naţionale, în scopul luării unor
măsuri preventive. În acelaşi timp, este important
ca activităţile de documentare informativă şi
investigare a riscurilor, ameninţărilor şi pericolelor
de securitate să se realizeze prin concertarea
eforturilor structurilor de specialitate şi cooperarea
acestora, prin punerea în comun a tuturor resurselor
de care dispun.
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IMPACTUL SITUAŢIILOR DE CRIZĂ
ASUPRA SECURITĂŢII NAŢIONALE
Dr. Cristian BĂHNĂREANU*

România nu a fost ocolită de consecinţele
recentei crize economico-financiare globale. Deşi
efectul de contagiune al crizei asupra ţării noastre
a fost iniţial limitat, consecinţele economice şi
sociale ale acesteia au perturbat destul de puternic
funcţionarea normală a statului şi societăţii. În
acest context, crizele care afectează sau ar putea
afecta ţara noastră sunt cele specifice celor cinci
dimensiuni ale securităţii sau combinaţii ale
acestora. La momentul actual, criza economică şi
cea socială sunt cele care generează cele mai mari
dificultăţi, cu efecte directe la adresa securităţii
individului, comunităţii şi statului.
Cuvinte-cheie: criză; situaţie de criză;
societate; economie; securitate naţională.
1. Repere teoretice ale conceptului de criză
Criza constituie o constantă a lumii
contemporane, care, de regulă, apare ca urmare
a unor dificultăţi de natură economică, politică,
socială etc. Ea reprezintă o perioadă de tensiune,
de tulburare, de încercări, adesea decisive, care
se manifestă în societate1. Înţelesul stării de criză
poate fi simplificat la nevoia de schimbare, adică
dezorganizare în vederea unei noi organizări.

Criza poate fi înţeleasă şi ca un moment de
ruptură în interiorul unui sistem organizat2. În
acest caz, ea cunoaşte un prag de trecere de la
normalitate la anormalitate, un prag de trecere de
la anormalitate la precriză şi un prag (ruptura) de
trecere de la precriză la criză. Pragul critic este
acela în care se trece de la criză la război (conflict
violent). Acest moment de ruptură – trecerea de la
precriză la criză – obligă factorii de decizie să-şi
definească o poziţie, fie în favoarea conservării,
fie pentru transformarea sistemului, în perspectiva
întoarcerii sale la normalitate, la starea de
echilibru.
În cele mai multe cazuri, criza este generată
de faptul că factorii responsabili scapă de sub
control majoritatea pârghiilor activităţii şi
proceselor politico-diplomatice, economicofinanciare, socioculturale, militare etc., ceea ce
duce la disfuncţionalităţi în modul de organizare şi
funcţionare a sistemului. Ieşirea din criză se face
fie prin schimbarea structurală a sistemului, fie
prin importante modificări adaptative ale structurii
sale3. Prin urmare, revenirea la starea de normalitate
a sistemului se va putea realiza doar în condiţiile
adaptării sau modificării formei, conţinutului sau
structurii acestuia.

* ��������������������������������������������������������������������������������������������
Dr. Cristian BĂHNĂREANU este cercetător ştiinţific gradul III în cadrul Centrului de Studii
Strategice de Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti,
România. E-mail: cristibahnareanu@gmail.com
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Indicator

An

Valoarea PIB-ului (mld. dolari)
Rata de creştere a PIB-ului (%)

2012

2008

2009

2010

2011

204,34

164,34

164,44

189,78

186,42

7,35

-6,58

-1,65

2,45

1,46

(estimativ)

Figura nr. 1: PIB-ul României în perioada 2008-20125

De asemenea, se poate vorbi şi despre alte
două concepte: starea de criză şi situaţia de criză4.
Conceptul de stare poate fi definit ca o poziţie
specifică, identificabilă într-un continuum sau
o serie a unui proces. Aceasta înseamnă că nu
orice deviaţie ori disfuncţionalitate poate fi criză.
Intervine aici şi percepţia celor din jur, a comunităţii
faţă de evenimente şi eventuale consecinţe. Situaţia
de criză reprezintă rezultatul combinării unor
circumstanţe într-un anumit moment. Identificarea
şi monitorizarea evoluţiei acestor circumstanţe fac
posibilă proiectarea naturii răspunsurilor, stabilirea
momentelor favorabile stingerii situaţiei de criză,
menţinerea stării de criză într-un echilibru care să
permită viitoare dezamorsări.
Tipurile de criză pot acoperi oricare dintre
domeniile activităţii şi acţiunii umane: politică,
diplomatică, economică, financiară, socială,
culturală, militară, informaţională, ecologică etc.
De regulă, crizele dintr-un sistem se transferă şi în
celelalte sisteme şi chiar în sistemele de sisteme.
Menţinerea unei situaţii de criză generalizată sau
de criză permanentă, prin trecerea de la o criză la
alta, de la cea economică la cea socială, de la cea
socială la cea politică, are ca finalitate inevitabilă
crearea unor condiţii favorabile fie de eşuare
sau colaps a statului respectiv, fie de agresiune
armată.
Modelul de interconectare/înlănţuire al
diferitelor tipuri de crize spre declanşarea unui
conflict armat ar putea fi următorul: criză financiară
– criză economică – criză socială – criză politică
– criză militară şi, în final, agresiune armată.
Un astfel de model este pur teoretic, în practică
neputând fi identificat cu uşurinţă un astfel de efect
de „cascadă”, având în vedere că progresivitatea
evenimentelor este destul de rapidă, iar etapele
(crizele) adesea se suprapun, rezultând o criză
generalizată la nivelul societăţii respective.
La nivel teoretic, fenomenologia crizelor şi
gestionarea acestora a fost studiată în cele mai
mici amănunte şi s-au formulat tot felul de politici,

strategii, modele, mecanisme, instrumente de
prevenire, limitare şi soluţionare. Însă aplicarea
acestora în practică ne dezvăluie, adeseori, un
element nou ce nu a fost luat în calcul, rezultatul
nefiind întotdeauna cel dorit.
În continuare, vom analiza diferitele tipuri de
crize ce se manifestă/s-ar putea manifesta la nivel
naţional şi a modului cum acestea afectează/ar
putea afecta statul, instituţiile sale şi, nu în ultimul
rând, cetăţenii, societatea şi securitatea României.
2. Crize ce afectează securitatea naţională
În urma procesului de globalizare şi de aderare
a ţării noastre la Uniunea Europeană, economia
României a devenit o parte importantă a celei
europene şi internaţionale. A crescut gradul de
interdependenţă, astfel încât riscurile şi rezultatele
pozitive/negative din economia comunitară şi
globală se răsfrâng asupra celei naţionale şi invers.
Acest transfer a putut fi observat cel mai bine în
ultimii ani.
În perioada 2008-2009, criza financiară sa propagat rapid şi a facilitat intrarea economiei
comunitare în dificultate. Măsurile agresive de
politică monetară şi infuziile de lichidităţi adoptate
de ţările dezvoltate europene nu au fost suficiente
pentru a evita agravarea crizei, care s-a transformat
treptat în recesiune. Prin urmare, criza economică
este cea mai gravă criză care afectează securitatea
ţării noastre.
După 1990, România a trecut treptat de la o
economie bazată pe agricultură şi forţă de muncă
ieftină la una propulsată de investiţii. Economia
naţională a înregistrat progrese vizibile, creşterea
accelerată din perioada 2002-2008 fiind alimentată
în special de boom-ul din sectorul imobiliar,
expansiunea creditelor şi a consumului casnic.
Spre sfârşitul anului 2008, economia românească
a resimţit efectele crizei care a cuprins economia
comunitară şi a dat primele semne de slăbiciune:
creşterea economică a încetinit, deficitul de cont
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curent s-a adâncit, investiţiile străine au început să
dispară, şomajul s-a accentuat.
România a cunoscut o perioadă de recesiune
în 2009-2010, cu scăderi în toate sectoarele de
activitate. După o creştere record în 2008 (7,35%),
economia naţională s-a contractat puternic în anii
următori, cu -6,58% în 2009 şi -1,65% în 2010.
Sectoarele-locomotivă în perioada de creştere au
fost cele care au tras cel mai mult economia în
jos. Astfel, valorile adăugate brute a sectorului de
construcţii (-13,6% în 2009 şi -10,7% în 20106) şi a
celui de servicii (-6,8% în 2009 şi -2,8% în 20107)
au înregistrat o contribuţie negativă în creşterea
economiei naţionale.
Presiunile inflaţioniste s-au accentuat pe fondul
evoluţiei preţurilor internaţionale ale bunurilor.
Creşterea preţurilor, majorarea accizelor şi TVA
sau rigidităţile manifestate la nivel sectorial au
dus la menţinerea României în fruntea ţărilor cu
inflaţie ridicată din UE8. Rata anuală a inflaţiei a
fost de 5,59% în 2009 şi 6,09% în 20109, niveluri
ce au depăşit marja superioară a intervalului ţintei
de 4,5% stabilită de Banca Naţională a României
(BNR). Deşi cererea reală a suferit contracţii
drastice, preţurile de consum s-au majorat în 2010,
în special la produsele nealimentare (de exemplu:
tutun, ţigări, combustibili şi energie termică), faţă
de anul 2009, când tarifele din sectorul serviciilor
au cunoscut cea mai mare creştere.
Toate acestea s-au reflectat fidel în veniturile
şi nivelul de trai al populaţiei. De altfel,
disponibilizarea a peste 100.000 de persoane din
sectorul public, realizată pe parcursul celor doi ani,
a dus la creşterea ratei şomajului la 6,3% în 2009
şi 6,87% în 2010, faţă de circa 4% în perioada
pre-criză10. La această situaţie a contribuit şi
reducerea salariilor bugetarilor, limitarea drastică
a noilor angajări în sectorul public şi plafonarea
cheltuielilor de personal. Începând cu iunie 2008,
numărul de şomeri a început să crească vertiginos
de la 403.441 persoane la sfârşitul lui 2008 la
709.383 persoane la sfârşitul lui 2009. Pe parcursul
anului următor situaţia s-a îmbunătăţit vizibil, doar
626.960 persoane fiind înregistrate ca şomeri.
Rata dobânzii de politică monetară stabilită
de BNR a suferit ajustări descrescătoare pe
parcursul ultimilor doi ani. De la 10% în februarie
2009, dobânda de referinţă a ajuns la un minim
istoric de 6,25% în mai 201011, scădere necesară
pentru a putea menţine stabilitatea financiară şi
a preţurilor pe termen mediu. Până la sfârşitul
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anului 2010, rata a rămas neschimbată, în ciuda
presiunilor inflaţioniste generate de majorarea
TVA cu 5 procente. Mai mult, datoria externă pe
termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2010
nivelul de 18,746 mld. euro, în creştere cu aproape
21,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009, iar
cea pe termen mediu şi lung 72,019 mld. euro, în
creştere cu 9,5%12. Sporirea puternică a datoriilor
României a fost dată în principal de acordul standby în valoare de 19,95 mld. euro, încheiat cu FMI,
UE, BM şi BERD.
După o perioadă în care România a fost printre
puţinele ţări care nu au reuşit să depăşească criza,
economia a revenit pe plus în 2011 (2,45%).
Sporirea investiţiilor, creşterea cererii interne şi
externe şi a comenzilor industriale au dat un suflu
nou economiei naţionale. Totuşi, criza datoriilor
suverane din zona euro (Grecia, Italia etc.) şi
situaţia tot mai dificil de gestionat de autorităţile
de la Bruxelles se pare că vor arunca economia
comunitară într-o nouă criză. Al doilea val al
crizei economice va lovi, probabil, şi mai puternic
economia ţării noastre, care în plus trebuie să facă
faţă şi scadenţei datoriilor angajate în ultimii ani.
Criza economică, cuplată cu decizii politice mai
puţin eficiente şi inconsistenţa cadrului legislativ,
produce criză socială, adică o stare nefavorabilă
de instabilitate sau dezechilibru, caracterizată printr-un număr mare de modificări în starea normală
de funcţionare a societăţii. Declanşarea unei crize
sociale nu este de dorit, deoarece reduce nivelul de
bunăstare al societăţii respective, însă are şi o consecinţă dezirabilă, în sensul dezvoltării societăţii la
un nivel superior faţă de situaţia precriză.
Începând cu anul 2009, populaţia României a
resimţit din plin efectele crizei şi recesiunii din
economia naţională. Criza socială s-a instalat
treptat, tot mai multe categorii sociale fiind afectate
de deciziile guvernamentale. Pe fondul situaţiei
economico-financiare tot mai dificile şi a nevoii
de reechilibrare a bugetului de stat, autorităţile de
la Bucureşti au fost obligate să implementeze una
dintre puţinele soluţii cu efecte pe termen scurt:
diminuarea cheltuielilor bugetare.
În aceste condiţii, problemele sociale, precum
sărăcia sau şomajul, s-au agravat şi au afectat cele
mai vulnerabile categorii sociale. Cel mai dur
moment pentru populaţie s-a înregistrat în iulieaugust 2010, când au fost reduse cu 25% salariile
bugetarilor, cu 15% majoritatea prestaţiilor sociale
şi a fost majorată cota TVA de la 19% la 24%. Şi cei
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Figura nr. 2: Scorurile indicatorilor guvernării în România15

care beneficiau de pensii de peste 740 de lei au fost
obligaţi să plătească contribuţii de 5,5% la fondul
asigurărilor sociale pentru sănătate. Măsurile
de austeritate au dus la o relativă stabilizare
economică, dar au amplificat nemulţumirile
sociale, ce s-au reflectat imediat într-o scădere
puternică a consumului şi a nivelului de trai.
Puterea de cumpărare a populaţiei s-a diminuat, iar
mulţi cetăţeni nu au mai fost capabili să-şi achite
datoriile şi ratele la creditele angajate.
Ca orice moment de criză, şi actuala criză
economică a favorizat anumite presiuni pentru
schimbare ale modalităţii existente de organizare
şi funcţionare a statului. Reforma s-a tradus prin
reorganizarea unor segmente ale vieţii sociale,
începând cu educaţia, piaţa muncii şi sistemul
public de pensii şi terminând cu administraţia
publică şi justiţia. Astfel, începând cu ultimele
luni ale anului 2008, numărul salariaţilor bugetari
a scăzut constant ca urmare a disponibilizărilor,
pensionărilor şi îngheţării posturilor vacante.
În perioada 2008-2010, personalul din sectorul
guvernamental s-a redus cu 132.207 de persoane, de
la circa 1,398 la 1,266 milioane de angajaţi13. Cele
mai afectate sectoare au fost cele ale autorităţilor
locale şi cele din învăţământul preuniversitar şi
sănătate.
În aceste condiţii, coeziunea societăţii
româneşti a fost grav alterată. Moralul populaţiei şi
solidaritatea socială s-a degradat treptat, a crescut
starea de nemulţumire şi neîncredere în instituţiile
statului şi măsurile promovate de acestea. Efectele
negative ale crizei, reflectate în situaţia materială
a populaţiei, au ridicat gradul de pesimism faţă de
îmbunătăţirea stării generale a economiei.

3. Crize ce ar putea afecta securitatea
naţională
Criza politică ar putea apărea în societatea
românească ca urmare a contradicţiilor structurale,
manifestate şi prin crizele economică şi socială de
după anul 2008.
Pe de o parte, blocarea procesului legislativ
este una dintre cele mai grave consecinţe ale
unei potenţiale crize pe scena politică internă.
Nefuncţionarea Parlamentului (a celor două
camere) sau lipsa unui guvern cu legitimitate
parlamentară duce la imposibilitatea dezbaterii
şi adoptării unor legi sau reforme deosebit de
importante pentru dezvoltarea economico-socială
a României sau îndeplinirea unor obligaţii asumate
de ţara noastră pe plan internaţional.
Pe de altă parte, contextul economico-financiar
şi social impus de criza economică obligă statul
să se reorienteze spre un nou tip de politici. Însă,
orice schimbări de anvergură care trebuie operate
în modalitatea de organizare şi funcţionare a
statului pentru eficientizarea activităţii acestuia
se lovesc, cum este şi firesc, de opoziţia unei părţi
a populaţiei. Când agenda politicienilor nu mai
coincide cu cea a populaţiei sau când realizarea
unor obiective politice şi economice duce la
sărăcirea masivă a unor categorii sociale, intervine
ruptura între clasa politică şi populaţie, ceea ce
aduce în discuţie problema guvernării.
Conform specialiştilor Băncii Mondiale,
guvernarea este definită ca tradiţii şi instituţii
prin care este exercitată autoritatea într-o ţară14.
Aceasta include: procesul prin care guvernele
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sunt alese, monitorizate şi înlocuite; capacitatea
guvernului de a formula şi implementa eficient
politici; respectul cetăţenilor şi al statului pentru
instituţiile care guvernează integrarea economică
şi socială dintre ei.
Metodologia de analiză a Băncii Mondiale
permite evaluarea calităţii guvernării unei ţări atât
în timp, cât şi în comparaţie cu alte ţări.
În perioada 2008-2010, conform graficului
din Figura nr. 2, România a înregistrat scoruri
negative în ceea ce priveşte „eficienţa guvernării”
şi „controlul corupţiei”. Spre deosebire, indicatorii
„calitatea procesului normativ” şi „domnia legii”
au cunoscut o anumită îmbunătăţire. „Stabilitatea
politică” a fost mult mai bună în 2009 faţă de
2008, pentru ca în 2010 să cunoască din nou o
deteriorare faţă de anul anterior, iar „vizibilitatea
şi responsabilitatea” s-au diminuat constant.
Se pare că situaţia economică dificilă de pe
plan european şi internaţional şi necesitatea
de modernizare a statului au dus la o scădere
a încrederii populaţiei în capacitatea actualilor
lideri de a le rezolva problemele. Deşi se constată
o scădere evidentă a apetitului populaţiei de a-şi
exercita dreptul la vot, fie din dezinteres, fie din
lipsa alternativelor care să răspundă propriilor
aspiraţii şi aşteptări, alegerile rămân cea mai
eficientă opţiune prin care electoratul poate
sancţiona echipa aflată la guvernare. De asemenea,
perfecţionarea întregului sistem politic românesc
reprezintă o condiţie fundamentală pentru a se
putea deschide către cetăţean şi pentru a completa
democraţia reprezentativă cu virtuţile democraţiei
participative (exerciţiul deplin al drepturilor
şi libertăţilor democratice, stabilitate politică,
maturizarea spiritului civic şi participarea activă a
societăţii civile la procesul de guvernare).
România este expusă anumitor tipuri de
hazarde/dezastre naturale sau tehnologice. Astfel,
criza ecologică ar putea apărea pe teritoriul ţării
noastre în urma accentuării unor vulnerabilităţi, ca
urmare a următoarelor activităţi umane:
- defrişarea pădurilor pe suprafeţe întinse pentru
extinderea terenurilor agricole (terenuri arabile,
livezi, păşuni şi fâneţe);
- despădurirea bazinelor hidrografice secundare,
ce generează cantităţi mari de aluviuni, care se
transmit în cursul râurilor principale şi duc la
colmatarea lacurilor de acumulare;
- utilizarea neadecvată a unor versanţi ca teren
arabil sau efectuarea unor lucrări care determină
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modificarea echilibrului morfodinamic;
- exploatarea materiilor prime (sare, lignit,
petrol, materiale de construcţie) au determinat
degradarea şi poluarea terenurilor pe suprafeţe
întinse, inclusiv în perimetrul unor localităţi;
- activităţile industriale care produc poluarea
mediului16.
Pe lângă aceşti factori, au influenţă şi cei
demografici şi sociali, România fiind expusă unei
diversităţi de hazarde, care rezultă din interacţiunea
tuturor celor menţionaţi.
Cele mai frecvente hazarde/dezastre naturale cu
care se poate confrunta ţara noastră sunt viiturile
şi inundaţiile, ce au un impact accentuat asupra
localităţilor, căilor de comunicaţie şi terenurilor
din lungul celor circa 4.000 de râuri de pe teritoriul
naţional. De asemenea, România prezintă risc
seismic ridicat, hazardele de acest tip având cel
mai mare impact asupra populaţiei. Riscul este
accentuat de numărul mare de clădiri înalte şi vechi,
cele mai multe aflate în Bucureşti şi oraşele mari,
dar şi de incapacitatea economică a proprietarilor
de a lua măsuri rapide de consolidare.
Analizând unele date de specialitate17, corelate
cu vulnerabilităţile prezentate anterior, se observă
că aproximativ 60% din teritoriul ţării noastre
este vulnerabil la hazardele naturale. Modificările
geoclimatice înregistrate în ultimele decenii în
întreaga lume au condus şi în ţara noastră la
manifestarea unor factori de risc ce au evoluat
spre dezastre. Situaţia este cu atât mai gravă,
cu cât s-au accentuat şi anumite fenomene care
fac să crească vulnerabilitatea societăţii faţă de
dezastrele naturale, precum: creşterea populaţiei,
sărăcia, urbanizarea excesivă (forţată), degradarea
mediului şi lipsa de structuri locale specializate în
gestionarea hazardelor/ dezastrelor naturale.
România este vulnerabilă şi la anumite tipuri
de hazarde/dezastre tehnologice. Cele mai
probabile hazarde de acest tip ce se pot manifesta
pe teritoriul ţării noastre sunt cele legate de:
substanţele radioactive; industria chimică; industria
minieră; poluări cu hidrocarburi şi alte substanţe
periculoase a solului, apelor de suprafaţă şi pânzei
freatice; avarierea sau prăbuşirea unor lucrări de
inginerie; accidente aviatice, feroviare, maritime
sau rutiere18. Prin urmare, manifestarea hazardelor
tehnologice pe teritoriul României este strâns legată
de gradul de echipare al întreprinderilor, vechimea
instalaţiilor şi tehnologiei şi nivelul de pregătire al
angajaţilor. Acest risc este accentuat şi de faptul
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că aproape în fiecare judeţ din ţara noastră există
obiective care sunt sub incidenţa Directivei Seveso
II19 a Uniunii Europene.
Este puţin probabil ca România să se confrunte
cu o criză de tip militar, având în vedere inexistenţa
unor ameninţări la adresa intereselor şi valorilor
fundamentale ale ţării noastre. După cum se susţine
şi în Strategia Naţională de Apărare20, România nu
percepe, în următorii ani, o ameninţare militară
directă, ameninţare ce presupune utilizarea forţei
militare împotriva ţării noastre.
Cu toate acestea, riscurile şi ameninţările
indirecte la adresa României, ca membră a NATO
şi UE şi participant activ la misiuni de gestionare
a crizelor şi conflictelor internaţionale, pot
declanşa, la un moment dat, o criză de tip militar.
Astfel, extinderea fenomenului terorist în plan
internaţional, proliferarea armelor de distrugere
în masă şi dezvoltarea sistemelor de rachete
balistice, criminalitatea organizată transfrontalieră
reprezintă tot atâtea potenţiale probleme cărora
România trebuie să fie pregătită să le facă faţă.
De asemenea, crizele şi conflictele îngheţate din
regiunea Mării Negre sau instabilitatea din Africa
de Nord şi Orientul Mijlociu sunt ameninţări care
nu vizează direct ţara noastră, dar care ar putea
avea repercusiuni asupra securităţii naţionale.
Contracararea acestor riscuri şi ameninţări
(sau a unei ameninţări militare directe împotriva
României) se poate realiza fie prin angajarea
resurselor proprii (umane, financiare, materiale
şi informaţionale), fie prin cooperare cu aliaţii
şi partenerii internaţionali. În ambele variante,
obiectivul major este menţinerea şi dezvoltarea
capabilităţilor de apărare şi securitate pentru a
descuraja orice potenţial agresor de a utiliza sau de
a ameninţa cu utilizarea forţei militare împotriva
ţării noastre.
Câteva concluzii
Criza extrem de complexă ce a perturbat întreg
sistemul economic şi financiar mondial este în
continuare o sursă importantă de vulnerabilităţi
şi, implicit, de insecuritate la nivel naţional.
Gravitatea şi extinderea acesteia au fost fără
precedent, cu efecte destabilizatoare ce s-au făcut
simţite în toate structurile/domeniile şi la toate
nivelurile de manifestare ale securităţii. În acest
context, vulnerabilităţile statului, fie ele politice,
economice, sociale, ecologice sau militare, s-au

accentuat peste măsură, iar capacitatea de reacţie
şi acţiune a statului respectiv s-a diminuat.
România a fost şi este supusă în continuare unei
duble presiuni: pe de o parte, o presiune internă, de
a satisface nevoile de bază ale cetăţenilor şi instituţiilor sale, de a preveni, limita şi contracara efectele la nivel naţional ale crizei şi de a relua creşterea
economică, şi, pe de altă parte, o presiune externă,
de a face faţă transformărilor ce se desfăşoară la
nivel internaţional. Acţiunile guvernamentale vor
trebui concentrate atât pe reducerea efectelor crizei la nivelul gospodăriilor şi, mai ales, a comunităţilor, dar şi pe măsuri de redresare şi relansare
a economiei, având în vedere că forţa economică
determină puterea modernă a statului, stabilitatea
şi coeziunea internă, structura intereselor externe,
perspectivele integrării regionale şi globale. Factorul economic poate constitui elementul forte care
să favorizeze prevenirea, limitarea şi soluţionarea
situaţiilor de criză.
Autorităţile din ţara noastră pot contracara efectele negative ale crizei economice şi sociale şi, implicit, ale altor tipuri de crize ce se poate dezvolta,
prin implementarea unor politici referitoare la întărirea domniei legii, creşterea nivelului de securitate socială, promovarea educaţiei, lupta împotriva
corupţiei, combaterea marginalizării, accentuarea
acelor elemente care ajută la dezvoltarea culturii
politice şi de securitate, întărirea relaţiilor cu ţările
vecine etc. De asemenea, problemele economicosociale existente ar trebui controlate şi rezolvate
de către autorităţi prin sporirea eficienţei – atât al
rezultatelor proceselor şi instituţiilor de guvernare,
cât şi al utilizării resurselor naturale şi protecţiei
mediului – şi creşterea responsabilităţii şi a transparenţei actului de guvernare – luarea deciziilor şi
implementarea lor să fie în concordanţă cu regulile
şi normele existente.
Nu în ultimul rând, având în vedere complexitatea şi impactul pe care îl au diversele tipuri de
crize asupra populaţiei, proprietăţii, valorilor materiale şi culturale şi mediului, credem că se impune cooperarea mai strânsă între autorităţile locale
şi centrale în vederea garantării securităţii naţionale şi a stării de normalitate economică, socială,
politică, ecologică şi militară.
NOTE:
1 Academia Română, Institutul de lingvistică „Iorgu
Iordan”, DEX – Dicţionarul explicativ al limbii române,
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7 Idem.
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World Bank, June 2008, p. 7, http://info.worldbank.org/
governance/wgi/pdf/ GovernanceMattersVII.pdf.
15 The World Bank, Worldwide Governance
Indicators, http://info.world bank.org/governance/wgi/
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16 Dan BĂLTEANU, Dănuţ TANISLAV, George
MURĂTOREANU, Mihaela SENCOVICI, Raport de
Cercetare Hazardele naturale şi dezvoltarea durabilă
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(coord.), Fenomene şi procese cu risc major la scară
naţională, Editura Academiei Române, Bucureşti,
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19 Council Directive 96/82/EC of 9 December
1996 on the control of major-accident hazards
involving dangerous substances, Official Journal L 010,
14/01/1997, P. 0013-0033, http://eur-lex.europa.eu/
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NOUA STRATEGIE GLOBALĂ
A STATELOR UNITE ALE AMERICII:
UN PAS ÎNAPOI MOŞTENIT?
Ana-Maria GHIMIŞ*
Monalisa GIUGLEA**
Cristiana MARIA***
Alina MOGOŞ****

Sistemul internaţional este perceput ca
parcurgând o perioadă de tranziţie, în sensul că
hegemonul sistemului perceput până în cursul
ultimilor ani ca fiind unipolar, Statele Unite ale
Americii, face un pas înapoi, creând precondiţiile
unei ordini internaţionale multipolare sau nonpolare. Acest comportament pare a sugera
aplicarea de către Washington a unei noi strategii
globale, a aşa-numitei „offshore balancing”. Prin
analiza comparată a trei strategii de securitate
ale SUA, din timpul mandatelor preşedinţilor R.
Nixon, G. W. Bush şi B. Obama, prezentul articol
urmăreşte a identifica asemănări şi deosebiri,
cu scopul evidenţierii elementelor moştenite de
noua strategie din trecut. Demersul îşi propune
să reliefeze şi schimbările operate în cadrul noii
strategii şi explicarea modificărilor apărute la
nivelul contextului internaţional.
Cuvinte-cheie: Strategie Globală; offshore
balancing; hegemon; unilateralism; realism; R.
Nixon; G.W.Bush; B. Obama.

Introducere
Evenimentele ultimilor ani par a marca
schimbări semnificative ale scenei internaţionale,
dintre care cea mai importantă pare a fi faptul că
lumea unipolară este înlocuită de jocul „marilor
puteri” – multipolaritatea.2 Multe voci susţin că
sistemul internaţional se confruntă cu declinul
puterii globale a SUA, că acea capacitate şi
abilitate pe termen lung ale Americii de a continua
ca o superputere unilaterală s-au sfârşit, acestea
fiind cauzate în principal de deficitele financiare
şi augmentarea extremă a bugetului militar, dar
şi din cauza creşterii puterii Chinei şi a Rusiei.3
Deoarece SUA a jucat timp de mai bine de 65 ani
un rol de conducere în transformarea şi modelarea
sistemului internaţional4, întreaga lume este
dornică să afle cum va răspunde SUA la toate
aceste schimbări. Fiind confruntată cu o situaţie
economică dificilă şi apariţia unor aspiranţi la
poziţia de conducere a lumii, Administraţia Obama
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a trebuit să regândească politica de securitate
naţională a Americii.
În acest context, prezenta analiză urmăreşte să
stabilească principalele elemente care constituie
piatra de temelie a noii abordării pe care preşedinţia
Obama o are asupra securităţii şi a sistemului
internaţional, în încercarea de a identifica dacă
viziunea lui asupra Strategiei Globale („Grand
Strategy”) prezintă elemente de continuitate cu
alte strategii generale ale SUA.
Mai precis, evaluăm dacă strategia Obama este
bazată pe moştenirea strategiilor pe care R. Nixon
şi G.W. Bush le-au adoptat în timpul propriilor
mandate.
Deşi aceste strategii au fost adaptate unor
interese, ameninţări, contexte internaţionale şi
viziuni de politică externă diferite, elemente ale
ambelor strategii concurente se regăsesc în noua
Strategie Globală a SUA.
Pentru a atinge scopul lucrării, vom sublinia,
prin intermediul unor scurte analize separate,
caracteristicile strategiilor lui Nixon, Bush şi
Obama, iar în ultima parte a lucrării ne vom angaja
într-o analiză comparată a acestor trei viziuni.
Pentru că fiecare dintre aceste strategii pot
constitui în sine obiectul unui studiu vast, analiza noastră se va concentra pe câteva aspecte-cheie
pe care orice strategie globală ar trebui să le trateze. Vom utiliza, în acest sens, matricea folosită de
Barry Posen şi Andrew Ross în articolul lor intitulat “Competing visions for U.S. Grand Strategy”.
Potrivit acestora, fiecare strategie globală a SUA
este construită luând în considerare: o anume ancoră analitică, problemele majore ale politicii internaţionale, ordinea mondială preferată, dinamica
nucleară, definiţia intereselor naţionale, priorităţile
regionale, abordarea proliferării nucleare, viziunea
asupra NATO, conflicte regionale şi intervenţii
umanitare şi apelul la utilizarea forţei.5
Acestora am adăugat alte două elemente:
prezenţa şi interpretarea atribuită de fiecare
strategie conceptelor „excepţionalism american”
şi „destin manifest”.
Aceste concepte au influenţat discursurile
personalităţilor politice ale SUA şi calea politicii
externe americane. Astfel, înainte de a discuta
modul în care aceste decizii şi actiuni ale liderilor
politici americani au dat un înţeles acestor concepte,
se impune o scurtă analiză a sensului lor.

1. „Excepţionalismul american” şi „Destinul
manifest”: definitorii pentru Strategiei
Globală a SUA
După cum menţionează Stephen Walt, SUA a
fost descrisă ca fiind: „un imperiu al libertăţii”,
„un oraş luminos pe un deal”, „cea din urmă
cea mai bună speranţă a Pământului”, „liderul
lumii libere” sau chiar „naţiunea indispensabilă”.
Percepţia cetăţeanului american este că sistemul
internaţional nu poate fi închipuit fără prezenţa SUA
şi tocmai acest lucru defineşte „excepţionalismul
american”.
Câteva evenimente istorice i-au făcut pe
americani să conchidă că valorile lor, sistemul lor
politic şi know-how-ul reprezintă un model demn
de urmat de toate naţiunile lumii, ceea ce permite
SUA să joace un rol special pe scena lumii.6
„Excepţionalismul american” a fost utilizat
în diferite momente pentru a „legitimiza atât
politicile idealiste, cât şi cele pragmatice, pe cele
interne, dar şi pe cele externe”, prin accentuarea
faptului că „Statele Unite au o morală superioară
şi o anume unicitate a caracteristicilor originilor
sistemului politic, organizării sociale, valorilor şi
trăsăturilor culturale şi religioase” 7.
„Destinul manifest” este un alt concept care
defineşte trăsăturile politicii externe americane.
Conceptul exprimă credinţa conform căreia SUA
trebuie să se extindă de-a lungul continentului
american8 pentru a răspândi valorile democratice
înspre alte popoare, datorită superiorităţii
„pământului ales”. Cele două elemente subliniază
rolul de „misionar” pe care SUA îl are în lume,
moştenirea, datoria pe care americanii o au faţă de
alte naţiuni.
Privind în urmă înspre istoria şi instituţiile
americane, credinţa generală pare să susţină că SUA
nu sunt doar „excepţionale”, ci şi „exemplare”, în
termeni de decizii politice, echilibrul dintre viaţa
econimică şi cea socială, conducere, luând în
considerare şi pozitia în arena internaţională. 9
Woodrow Wilson, care credea în milenarismul
Americii, menţiona că nu este suficient ca SUA să
răspândească mesajul doar prin puterea exemplului,
ci că este necesar să „coboare de pe deal”, şi să
conducă naţiunile prin democraţie, adunându-le în
instituţii internaţionale precum Liga Naţiunilor.10
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2. Strategia Globală a destinderii (détente)
a lui Richard Nixon – restaurarea imaginii
SUA pe arena internaţională prin intermediul
diplomaţiei triunghiulare
Richard Nixon a ocupat biroul prezidenţial
timp de două mandate şi a fost singurul preşedinte
american care a demisionat. A deţinut mandatul
în timpul războiului din Vietnam, primul pe care
America a recunoscut că, per total, a fost un război
pierdut, şi care i-a cauzat un considerabil deficit de
imagine.11
Nixon a moştenit un context incomod: rolul
global şi conducerea americană erau deja puse la
îndoială, „superioritatea nucleară a SUA se eroda,
supremaţia economică era contestată, societatea
era frustrată” 12, afectată fiind de ceea ce avea să fie
cunoscut ca „sindromul Vietnam”.13
Presat de provocările sistemului bipolar şi de
logica Războiului Rece, convins că SUA nu poate
abdica de la responsabilităţi, Nixon a trebuit să
construiască o strategie care să îi poată asigura
Americii poziţia de lider fără a face apel la forţa
militară.14 Astfel, a militat pentru destindere în
relaţia cu URSS şi de apropiere de China, în acest
mod, instaurând o relaţie trilaterală. Nixon a ales să
retragă parţial SUA, oferind din ce în ce mai puţin
sprijin american şi să transfere responsabilitatea
rezolvării anumitor conflicte puterilor regionale.
Nixon a privit „despărţirea sino-sovietică”
ca pe o oportunitate de a îmbunătăţi relaţiile cu
ambele ţări15, mai precis de a ataşa China la scopul
american de a îngrădi URSS, şi astfel să obţină
un acord asupra războiului din Vietnam care să
fie onorabil pentru SUA. La o scară individuală,
Nixon a considerat câştigarea acestui război ca
fiind urmărirea unui vis, şi anume ca istoria să îi
atribuie titlul de pacificator16.
Ca răspuns la indignarea domestică,
administraţia Nixon şi-a elaborat politicile astfel
încât să sprijine şi să uşureze transferul de putere
de la Washington către statele implicate, indiferent
de diferenţele ideologice. Unele voci ar susţine că
o asemenea abordare seamănă cu izolaţionismul
modern, dar asta ar reprezenta o înţelegere îngustă,
şi mai degrabă tradiţională, a conceptului de interes
naţional.17
Dincolo de maniera de a purta politica internă,
consilierul său Kissinger a declarat clar că,
dorind să-şi asigure rolul său de conducător în
stabilitatea internaţională, SUA va înceta să susţină
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„intervenţionismul liber [...] fără o strategie pentru
victorie”. 18 Astfel, angajarea selectivă reprezenta
mai mult decât calea de mijloc dintre izolaţionism
şi intervenţionism19, şi totodată scopul practic al
politicii externe a lui Nixon, bazată pe reducerea
costurilor. Conform „doctrinei Nixon”, era de
aşteptat ca statele să îşi gestioneze singure propriile
afaceri de securitate şi să dobândească mai multă
responsabilitate în regiunile învecinate.20
Tipul de balanţă de putere pe care Nixon a
favorizat-o era menită să portretizeze SUA ca
încă păstrându-şi angajamentele, pe de o parte,
şi aducând o uşurare financiară, pe de altă parte,
în tot acest timp vizând şi echilibrul mondial.
Pentru a obţine şi menţine un astfel de echilibru,
era necesară o schimbare de perspectivă asupra
URSS şi, prin introducerea destinderii în relaţiile
bilaterale, competiţia a fost înlocuită de cooperare.
Un exemplu clar al celei din urmă îl reprezintă
„Tratativele asupra Reducerii Armamentelor
Strategice” (SALT).
Redefinind Uniunea Sovietică şi înaintând o
relaxare a legăturilor dintre cele două, dar fără a
înceta să limiteze expansiunea adversarului, Nixon
a aplicat ceva similar cu ce Walt avea să numească
50 ani mai târziu „offshore balance”.21 Pe de altă
parte, trupele americane n-aveau să fie dislocate
pe acele teritorii, rămânând astfel offshore.
Argumentul dual al “offshore balance” – aspectul
financiar şi opinia publică – i-au conferit lui
Nixon suficientă postură pentru a pune în aplicare
diplomaţia triunghiulară.
Având Uniunea Sovietică drept cel mai mare
inamic nuclear în timpul climaxului Războiului
Rece, Nixon a expus în doctrina sa condiţiile care
ar putea declanşa implicarea americană22: SUA
avea să rămână fidelă angajamentelor sale, în
special în raport cu naţiuni aliate considerate vitale
pentru securitatea naţională.
Pentru a-şi atinge principalul obiectiv electoral,
şi anume a pune capăt Războiului din Vietnam,
referindu-se la o „retragere onorabilă” a SUA care
să nu afecteze încrederea poporului american şi
a întregii lumi în leadershipul american, Nixon a
adoptat o politică intitulată „vietnamizare”, astfel
încât să se poată retrage din Vietnam fără a fi
considerată ţara înfrântă, şi în tot acest timp păstrând
intactă onoarea naţiunii americane. Politica a
constat în reducerea graduală a forţelor americane
din Vietnam, ajutând în paralel Vietnamul de Sud
să îşi asume un rol complet în război.23
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Apărând această strategie, Nixon a argumentato spunând că „Vietnamul de Nord nu poate înfrânge
sau umili Statele Unite. Numai americanii pot face
asta.” Mulţi au crezut că acest final al războiului din
Vietnam ar coincide cu finalul excepţionalismului
american şi având astfel un mare impact asupra
încrederii colective a americanilor. În fapt, deşi
Nixon era aşteptat să le readucă americanilor
încrederea în ei înşişi, el a reuşit s-o diminueze prin
politicile pe care le-a aplicat. Reprezentând mai
mult decât o pată în istoria americană, războiul din
Vietnam a devenit rapid un „sindrom”, un punct de
referinţă în evoluţia excepţionalismului american.
Deşi a promovat abordarea realistă, care
presupune că toate statele acţionează raţional şi
sunt asemenea, venind astfel în contradicţie directă
cu teza excepţionalismului american, Nixon a
utilizat discursul Wilsonian al excepţionalismului
american şi al destinului manifest: „avem întradevăr un destin de a oferi lumii mai mult decât
un exemplu pe care alte naţiuni din trecut l-au
putut oferi... un exemplu de conducere spirituală
şi idealistă.” El a împărtăşit credinţa lui Wilson
privind indispensabilitatea Americii şi „a preferat
să invoce retorica Wilsoniană pentru a explica
ţelurile sale, făcând în acest timp apel la interesul
naţional pentru a-şi susţine tacticile.” 24
3. Doctrina Bush – Unilateralismul ca mijloc
de a proclama hegemonia SUA într-o lume
unipolară
Preşedinţia lui George W. Bush a definit una
dintre cele mai ofensive şi unilateraliste viziuni
din istoria SUA, într-o perioadă de pace între
marile puteri. Acest mandat este, de asemenea,
o dovadă a influenţei asupra strategiilor SUA pe
care o are definirea intereselor şi a ameninţărilor,
şi a uşurinţei cu care un preşedinte poate schimba
drastic viziunea ţării, ca urmare a unui eveniment
care determină redefinirea intereselor şi a
ameninţărilor.
Bush şi-a început mandatul fără a poseda o
experienţă relevantă în materie de politică externă,
fără a avea credinţă în ideea că SUA este o naţiune
superioară, cu un rol special în arena internaţională.
În primul său an de preşedinţie, a luat masuri
care contraveneau ideii de „destin manifest” sau
„excepţionalism american”. Referitor la abordarea
conceptului de „destin manifest”, într-una din
dezbaterile purtate cu Al Gore, Bush îşi exprimă

viziunea conform căreia rolul SUA nu este de a
răspândi valorile democratice dincolo de graniţele
sale: «Nu sunt sigur că rolul SUA este acela de
a face înconjurul lumii spunând „Aşa vor sta
lucrurile. Noi putem ajuta…”. Cred că unul dintre
modurile prin care să sfârşim ca fiind urâţi este de a
merge prin întreaga lume spunând „Noi aşa facem
lucrurile, aşa ar trebui să le faceţi şi voi”.»25
Evenimentele de la 11 septembrie 2001 l-au
determinat pe Bush să renunţe la doctrina sa de
angajament selectiv şi să îmbrăţişeze o perspectivă
globală mai activistă.26 Aceste evenimente le-au
acordat neoconservatorilor pretextul pe baza căruia
să facă din strategia lor de proeminenţă militară
următoarea Strategie Globală a SUA.
Maria Ryan consideră că piatra de încercare a
politicii externe a neoconservatorilor a reprezentato ceea ce Charles Krauthammer numeşte
„momentul unipolar al Americii”, şi anume poziţia
SUA ca unic pol al puterii lumii, care a devenit
jucătorul decisiv în orice conflict ar fi luat parte.27
Într-unul dintre documentele importante ale thinktank-ului neoconservator „Project for the New
American Century”, se subliniază faptul că SUA
„este unica superputere a lumii şi nu se confruntă
cu niciun alt rival global. Strategia americană ar
trebui să caute să păstreze şi să extindă această
poziţie avantajoasă pe viitor, cât mai mult cu
putinţă.” Pentru aceştia, începutul secolului XXI
a reprezentat o situaţie strategică în care SUA ar
trebui să încerce să îşi păstreze puterea, pentru a
consolida „pax Americana”, aşadar nevoia de a
menţine superioritatea forţelor militare.28
Aceste idei se regăsesc în „codificarea Doctrinei
Bush” 29, strategia de securitate naţională a SUA din
2002. În acest document se poate observa aceeaşi
retorică neoconservatoare referitoare la „poziţia
unică a puterii militare de neegalat şi măreaţa
putere economică şi influenţă politică”, „momentul
oportunităţii”30 pe care SUA ar trebui să îl menţină.
Conform acestui document, puterea SUA trebuie
să fie gata să acţioneze în orice moment dacă
doreşte să aibă un impact, iar puterea miliară ar
trebui să fie utilizată pentru a asigura dominaţie
globală unilaterală şi hegemonică. 31
Evenimentele de la 11 septembrie au pus sub
semnul întrebării eficienţa strategiei descurajării,
a îngrădirii sau a răspunsurilor post facto în relaţie
cu terorismul transfrontalier şi statele eşuate şi
paria, rezultând nevoia unei abordări preventive. 32
Strategia de Securitate Naţională din 2002 admite
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că în perioada Războiului Rece descurajarea era
„o defensivă eficace”, dar conceptul tradiţional de
descurajare nu va merge împotriva unui inamic
terorist ale cărui ţinte sunt victime inocente.33
Cea de a doua presupoziţie a Doctrinei Bush
este că America trebuie să se elibereze din
constrângerile internaţionale, deoarece puterea sa
trebuie să fie liberă să urmărească şi să-şi garanteze
propriile sale interese naţionale.34
Neoconservatorii susţin că, în realitate, instituţii
internaţionale precum Naţiunile Unite sunt de
cele mai multe ori incapabile să reacţioneze în
chestiuni urgente sau vitale, ori că nu se pot ridica
la înălţimea aşteptărilor presupuse de sarcini, după
cum o dovedesc cazurile Bosniei şi Rwandei.35
Aşadar, SUA trebuie să fie pregătită să reacţioneze
unilateral: „nu va ezita să acţioneze singură dacă
este necesar”.36 Războiul din Irak reprezintă un
exemplu clar al unilateralismului lui Bush.
Un al treilea element al acestei doctrine este
legat de faptul că – susţinând că se confruntă cu o
nouă ameninţare transfrontalieră – SUA pretinde
dreptul de a interveni oriunde în lume pentru a
preîntâmpina o ameninţare plauzibilă la adresa
propriei sale securităţi.37
Un obiectiv de o importanţă aparte în cadrul
strategiei îl reprezintă stabilirea unei hegemonii
sau întâietăţii americane.38 Conform viziunii
neoconservatoare, păstrarea păcii şi securizarea
intereselor SUA pot fi asigurate doar printro preponderenţă a puterii americane. În fapt,
obiectivul principal al supremaţiei nu este doar
păstrarea efectivă a păcii între marile puteri, „ci
păstrarea supremaţiei SUA prin depăşirea politică,
economică şi militară a oricărui provocator global.”
Aşadar, una dintre grijile majore ale unei politici
de supremaţie este de a preveni ascensiunea unui
competitor.
Posen şi Barry identifică proliferarea
armelor de distrugere în masă ca reprezentând o
ameninţare majoră la adresa intereselor SUA,
deoarece subminează libertatea de acţiune a
americanilor prin creşterea costurilor şi a riscurilor
avantajului.39 Referitor la acest argument, se poate
observa preocuparea doctrinei şi a administraţiei
Bush pentru întărirea eforturilor de neproliferare,
pedepsind în mod activ pe oricine nu se conformează
voinţei SUA. Este susţinut ca terorismul i-a
acordat lui Bush şansa de a împinge supremaţia
SUA. 40 Dar există de asemenea şi argumente care
tind să sublinieze faptul că doctrina hegemonică a
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lui Bush a fost în principal favorizată de sistemul
unipolar. Ipoteza lui Tucidide explică foarte bine
acest fapt: „statele se extind în lipsa unei puteri
compensatorii, o putere nebalansată va acţiona fără
moderaţie, iar statele care nu constituie subiectul
constrângerii externe tind să observe puţine limite
în comportamentul lor, o putere nebalansată creează
posibilitatea unui comportament agresiv.”41 Poate fi
argumentat că aceeaşi unipolaritate poate să fi stat
la baza unui mediu permisiv pentru promovarea
agresivă a democraţiei în întreaga lume, ca urmare
a creşterii statelor de o putere relativă care tind să
îşi definească propriile interese într-o manieră vastă
si caută mai multă influenţă în afara graniţelor.
În acest mod se poate explica profunda dorinţă a
lui Bush de a răspândi libertatea şi democraţia în
întreaga lume, în strânsă legătură cu securitatea
SUA.
Ideea promovării valorilor democratice îşi are
rădăcinile în viziunea asupra destinului manifest
al lui Wilson, dar în vreme ce Wilson dorea „să
facă lumea sigură de dragul democraţiei”, Bush
„dorea ca lumea să devină mai democrată pentru
siguranţa Americii.”42
Pentru a obţine sprijinul total al opiniei publice
interne pentru cele două războaie din Afganistan
şi Irak, Bush şi-a bazat discursurile sale pe
excepţionalismul american, argumentând că doar
o naţiune superioară, „cel mai luminos far pentru
libertate şi şansă din lume” poate reprezenta o
ameninţare pentru cei care, la rândul lor, sunt
inamici ai principiilor democratice.
Bush a considerat că tocmai statutul Americii,
acela de a fi o naţiune excepţională, a făcuto să devină o ţintă uşoară pentru Al-Qaeda şi
Osama Bin Laden. Mai mult decât atât, războiul
împotriva terorii a fost purtat sub auspiciile
excepţionalismului american, fiind de asemenea
influenţat şi de moştenirea lăsată de războiul din
Vietnam şi politica lui Nixon. Americanii aveau
să se angajeze în „lupta pentru libertate”, pentru
a evita să întărească „sindromul Vietnam”.43
Rezultatul este unul controversat, după cum se
poate deduce din nereuşita lui Bush de a răspândi
democraţia şi de a proteja libertatea cu preţul
folosirii armelor, şi cu toate acestea a fost „un fel
de efort neoimperial pentru a revendica conducerea
globală a Americii, în care democraţia devine în
mod voit mai puţin importantă” şi mai degrabă o
ambiţie geopolitică.44
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4. Doctrina Obama – menţinerea
preponderenţei SUA şi a rolului de conducător
prin offshore balancing
Având în vedere schimbările structurale,
preşedintele Barack Obama a trebuit să se
confrunte cu o serie de provocări din întreaga
lume: «războaie neterminate şi nepopulare în Irak
şi Afganistan, discuţii de pace stagnate în Orientul
Mijlociu, achiziţionarea de capabilităţi nucleare
de către statele ostile şi o deteriorare a regimului
de non-proliferare, o criză financiară globală şi
recesiunea economică profundă, schimbările de
climă şi pericolele de mediu care se prefigurează,
creşterea datoriei publice şi aducerea la limită a
bugetelor, şi amplificarea grijilor „multipolare”,
aduse de o Chină în curs de dezvoltare şi o Rusie
înstrăinată».45
Ţinând cont de contextul moştenit,
excepţionalismul american nu părea suficient. De
la începutul mandatului său, Obama părea să fi
respins „ideea vechiului excepţionalism american
conservator” pe care Bush l-a răspândit pe durata
mandatului său, dar nu întregul concept. Departe de
a discredita acest concept, Barack Obama i-a oferit
un alt sens. În discursurile sale, el a vorbit adesea
despre „măreţia” SUA sau „geniul adevărat”46. Dar
SUA a fost mult prea implicată în conflictele din
întreaga lume, iar capacitatea sa de a alege a fost
pusă în pericol. SUA a ales să acţioneze ca un lider,
iar acest lucru a obligat-o să acţioneze din prisma
responsabilităţii asumate, ajungând să se implice în
conflicte nesemnificative pentru interesele sale.47
Era necesară o nouă abordare strategică.
În ianuarie 2012, o nouă orientare de apărare
strategică a intrat in vigoare. Aşa cum sugerează
şi titlul, obiectivul administraţiei Obama este de a
susţine „conducerea globală SUA”, prin urmare,
va continua să intervină şi să acţioneze ca un lider,
menţinând largă definirea intereselor sale.48 Acest
fapt nu este cu mult diferit de strategia unilaterală
a lui Bush, pe care am analizat-o mai sus. Dar
unilateralismul este înlocuit cu ceea ce Stephen Walt
numeşte „offshore balancing”. Urmărind această
strategie, SUA va interveni în mod discriminatoriu
doar atunci când interesele sale naţionale sunt
ameninţate sau atunci când costurile nu sunt foarte
mari (în cazul intervenţiilor umanitare). SUA va
susţine implicarea unor actori regionali pentru a
crea un echilibru al puterii care să prevină apariţia
unor puteri care ar putea reprezenta o ameninţare.

Va interveni discriminatoriu şi se va concentra
asupra zonelor importante din punct de vedere
strategic şi îşi va restrânge interesele.49
Walt consideră că această strategie este eficientă,
deoarece puterea americană nu va mai genera o
stare de teamă în rândul altor state şi actori nestatali
deopotrivă, aşadar puterea americană nu va mai fi
percepută drept o ameninţare.50 Christopher Layne51
consideră că strategia de offshore balancing este
diferită de izolaţionism, deoarece, în cazul celei
de-a doua, balansul puterii în Eurasia sau cel din
Orientul Mijlociu sau Europa este irelevant pentru
securitatea SUA. Niciunul dintre aceşti actori
nu ar putea ameninţa SUA. În ciuda faptului că
aceste două abordări reprezintă căi diferite care
implică resurse şi rezultate diverse, ele pot părea
asemănătoare. Ambele presupun că SUA va reuşi
să oprească puterile regionale de a se angaja întrun război şi că nu va folosi puterea armată pentru a
preveni deschiderea economică din zona Eurasia.
Dar, poate cea mai puternică deosebire între cele
două este reprezentată de capabilităţile regiunii
care ar putea da naştere unei noi hegemonii. Acesta
este cazul Chinei în regiunea Asiei de Sud-Est.
Comportându-se ca un offshore balancer, SUA îşi
va concentra atenţia şi prezenţa militară în Asia de
Sud-Est, fapt care este deja menţionat în strategia
de apărare a lui Obama.52 Referitor la crearea unei
balanţe a puterii regionale în zonele strategice
pentru SUA cu scopul de a preveni apariţia a ceea
ce Walt numeşte „un coleg competitor”53 (în acest
caz, China în Pacific), Obama a asigurat deja
prezenţa SUA în zona Pacificului prin înţelegerea
cu Australia.54
În plus, strategia urmăreşte sporirea nivelului
de cooperare cu India, care va servi drept „ancoră
economică şi furnizor al securităţii în regiunea
mai largă a Oceanului Indian”. Prin intermediul
acestor acţiuni, puterile regionale vor avea mai
multe responsabilităţi în menţinerea stabilităţii în
regiunile, fapt care în primul rând va oferi SUA
posibilitatea alegerii locului în care va interveni, şi
în al doilea rând determină statele să se concentreze
mai mult asupra vecinilor şi mai puţin asupra
SUA.55
Aşadar, SUA va descuraja puterile emergente
prin crearea şi susţinerea de alianţe regionale
care vor stabili balanţa de putere a regiunii. Dacă
descurajarea nu este productivă, SUA este pregătită
să învingă statul care reprezintă o ameninţare.
Prezenta strategie de apărare este foarte clară în
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această privinţă, mai ales în cazul descurajării
Coreei de Nord.56
Conform noii viziuni de apărare a intereselor
SUA, forţele militare americane – Joint Force
of America- trebuie să fie în continuare cele mai
dezvoltate din lume şi trebuie să intervină în
misiuni care ameninţă „interesele vitale” ale SUA,
precum apărarea patriei, oprirea agresiunilor AlQaeda, descurajarea agresiunilor, contracararea
proliferării nucleare etc.).57
Această strategie de conducere s-a regăsit şi în
timpul administraţiei Bush în operaţiunile extinse
precum cele din Irak şi Afganistan. Acestea au avut
loc pentru a-şi putea menţine poziţia hegemonică
asupra sistemului internaţional. Dar în termeni
neorealişti ai costurilor şi beneficiilor numeroaselor
operaţiuni în care SUA a fost atrasă, în perioada
mandatului Bush, pentru a putea menţine şi
promova această supremaţie a crescut semnificativ
costurile în pofida beneficiilor.58 Ghidul Strategiei
de Apărare (Defense Strategic Guidance) explică
necesitatea reducerii acestor costuri: „ne retragem
din aceste două operaţiuni [Irak şi Afganistan],
facem paşi pentru a proteja vitalitatea economică
a ţării şi pentru a ne proteja interesele”.59 Având
în vedere faptul că activitatea de contracarare
a proliferării armelor de distrugere în masă şi
a rachetelor balistice încă reprezintă un interes
de bază al SUA, aceasta îşi va menţine prezenţa
militară în Estul Mijlociu. Faptul că „forţele SUA
nu vor mai avea dimensiunile necesare pentru a
purta „operaţiuni prelungite la scara mare” este
un alt punct prin care strategia de apărare Obama
se apropie foarte mult de obiectivele unei strategii
offshore balancing, deoarece în acest mod SUA va
avea posibilitatea de a dezvolta o abordare eficientă
din punct de vedere al costurilor.
În ceea ce priveşte arsenalul nuclear al SUA,
aceasta va urmări în continuare descurajarea, fapt
care se încadrează sub umbrela strategiei offshore,
deoarece „ca un offshore balancer, SUA va căuta
în mod simultan să îşi maximizeze avantajele
militare comparabile şi flexibilitatea strategică”.60
Dar, aşa cum subliniază Walt, noua strategie de
apărare, deşi are multe caracteristici ale celei de
offshore balancing, încă este una intervenţionistă.
În concordanţă cu Ghidul de Apărare, SUA va
continua să lupte împotriva ameninţărilor teroriste,
printr-o abordare activă de combatere. Aceasta
se poate traduce prin „atacuri cu drone, raiduri
nocturne şi diverse alte forme de acţiuni sub
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acoperire”.61 Potrivit acestei strategii, SUA trebuie
să rămână liderul arenei internaţionale, dar ca
offshore balancer trebui să se bazeze pe alianţele
regionale din acea zonă şi să intervină doar când
balanţa puterii este neproductivă.62
Strategia Obama, deşi tinde să îngusteze zona
de intervenţie directă a SUA, pentru a preveni
atragerea în alte războaie costisitoare atâta timp
cât interesele vitale ale SUA nu sunt implicate, nu
presupune că SUA va renunţa la rolul de lider în
arena internaţională. Este, mai degrabă, o problemă
de percepţie. De exemplu, SUA îşi asumă faptul
că rolul său în Asia reprezintă „o fundaţie vitală
pentru securitatea Asia-Pacific”, dar este posibil
ca Pakistan, China sau Coreea de Nord să nu aibă
aceeaşi opinie despre intervenţiile SUA, deoarece
o intervenţie americană în acea zona îi poate
face să se simtă mai puţin siguri. Urmărind noul
ghid al strategiei de apărare, SUA „va continua
să promoveze o ordine internaţională bazată
pe reguli” 63, ceea ce înseamnă că nu va renunţa
la rolul său de misionar, ci doar îşi va restrânge
acţiunile la interesele sale strategice.
Tabelul 1 oferă o imagine clară a principalelor
caracteristici ale celor trei strategii globale
(SG), uşurând astfel observarea diferenţelor şi a
similarităţilor dintre acestea. După cum se poate
vedea în tabel, doctrina lui Obama este similară cu
cea a lui Nixon în ceea ce priveşte ancora analitică,
mai precis realismul, şi de asemenea în ceea ce
priveşte evitarea angajamentelor neprofitabile,
preferinţa pentru o balanţă a puterii drept furnizor
de stabilitate mondială, sprijinul pentru menţinerea
statu-quo-ului referitor la dinamica nucleară şi ideea
de utilizare a forţei şi a intervenţiilor umanitare
pe baze discriminatorii, definiţia îngustată a
interesului naţional, predilecţia pentru a considera
Asia drept o prioritate regională. Din strategia
Bush păstrează ideea de a menţine leadershipul,
prevenirea nediscriminată a armelor de distrugere
în masă şi scopul de a îngrădi conflictele regionale.
Se mai poate observa că, deşi susţin tipuri diferite
de intervenţie în regiunile prioritare, toţi cei trei
preşedinţi rămân interesaţi de continentul asiatic.
Spre deosebire de „momentul unipolar de
mare oportunitate” al lui Bush, Nixon şi Obama
au trebuit să elaboreze strategii care să răspundă
nevoii de a reasigura poziţia de lider a SUA într-un
mediu nepropice atât internaţional cât şi domestic.
În ciuda faptului că au trăit în timpurile unor
sisteme internaţionale diferite, Nixon într-unul
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SG Nixon

SG Bush

SG Obama

Ancora analitică

Realism

Unilateralism/supremaţie/
realism moral democratic

Realism defensiv

Probleme majore
ale politicii
internaţionale

- Pace în rândul marilor
puteri
- Evitarea unei încurcături
de tipul războiului din
Vietnam

Ordinea mondială
preferată

De la 2 la 5 mari puteri
– balanţa de putere

Hegemonică

Conducerea SUA prin
balanţa regională de
putere

Dinamica nucleară

Sprijină statu-quo

Sprijină agresiunea

Sprijină statu-quo

Interesul naţional

Restrâns

Vast

Restrâns

Priorităţile regionale

Eurasia

Asia şi teritoriul oricărui
potenţial competitor

Asia de Sud-Est şi
Orientul Mijlociu

Proliferarea
nucleară

Prevenţie discriminatorie

Prevenţie
nediscriminatorie

Prevenţie
nediscriminatorie

NATO

Se păstrează

Extinde şi susţine

Susţine

Conflictele regionale

Intervenţie discriminatorie

Îngrădire, intervenţie
discriminatorie

Îngrădire, intervenţie
discriminatorie

Intervenţie
umanitară

Intervenţie discriminatorie

Intervenţie
discriminatorie

Intervenţie
discriminatorie

Utilizarea forţei

Pe principii discriminatorii

După voinţă, frecventă
Război preventiv

Discriminatorie, nu e
prima soluţie

Utilizarea retorică,
credinţa în principiile
Wilsoniene şi în
indispensabilitatea
Americii. Utilizat pentru
retragerea din Vietnam.

Reinterpretarea
excepţionalismului
Wilsonian. SUA are
datoria de a promova
democraţia pentru
siguranţa sa – diferit de
dorinţa lui Wilson de a
avea o lume sigură pentru
democraţie.
Folosit pentru a justifica
intervenţiile americane
din Irak.

Aparent indiferent
la adresa sa – nu îl
respinge şi nici nu face
apel la el în mod activ.

Utilizare retorică

Aplicarea unei forme
reinterpretate pentru
justificarea intervenţiilor
militare
Misiunea SUA este
eradicarea răului.

Promovarea democraţiei
de către SUA prin
puterea exemplului.

Excepţionalismul
american

Destinul manifest

- Evitarea ascensiunii
unui competitor
- Războiul global
împotriva terorismului

Păstrarea poziţiei de
lider, dar în acelaşi timp
evitarea implicării în
conflicte anevoioase
care nu ameninţă
interese vitale

Tabel 1 – Strategiile generale ale lui Nixon, Bush şi Obama64
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bipolar, Obama într-unul unipolar, amândoi au
trebuit să gestioneze creionarea viziunilor lor după
provocări similare: o societate refractară la orice
viitor angajament militar, moştenire a unor războaie
nepopulare şi costisitoare – Vietnam în cazul lui
Nixon, Afganistan şi Irak în cazul lui Obama, dar
şi dificultăţi de natură nucleară şi economică, şi
amândoi au fost preocupaţi de modul de gestionare
a implicării Chinei şi a Rusiei.
Doctrina lui Bush diferă în multe aspecte de
cea a lui Nixon – în primul rând pentru că doctrina
lui Bush susţine că stabilitatea sistemului mondial
constă în păstrarea puterii sale preponderente, în
timp ce pentru Nixon stabilitatea poate fi obţinută
doar prin atingerea balanţei de putere. În timp ce
Nixon promova prin strategia sa de destindere şi
prin diplomaţia sa triunghiulară ceva mai degrabă similar angajamentului selectiv care păstra elemente neo-izolaţioniste impuse de greutăţile vremurilor, Bush promovează un sistem hegemonic,
o abordare de ofensivă militară, bazată pe acţiune
preventivă. Mai mult decât atât, neoconservatorii
tind să critice strategia de destindere şi să îl acuze
pe Nixon de ambiţii prea mici, dând naştere ideii
că ar exista limite ale puterii SUA.65 Acelaşi argument se regăseşte şi în elementele de offshore balancing cuprinse în doctrina Obama; acestea sunt
privite de către neoconservatori ca fiind dovada
pe care America o aduce lumii referitor la slăbiciunea sa, lucru ce-ar putea destabiliza sistemul şi
favoriza apariţia unui competitor la adresa poziţiei
sale de lider. Aşa-numitul realism moral democratic, care este din punctul lui Kaufman de vedere,
ancora teoretică a doctrinei Bush, presupune că
regimurile nu se comportă asemănător, deoarece
ele adoptă ideologii şi tipuri de organizare diferite. Acest fapt vine de asemenea în contradicţie cu
percepţia lui Nixon, conform căreia, într-un sistem
anarhic, toate statele au un comportament similar
şi predictibil, şi anume că „toate ţările ar trebui judecate pe baza acţiunilor lor, şi nu pe baza ideologiilor interne.” 66
Se susţine că nevoia de schimbare în abordarea
strategiei de securitate naţională a fost necesară
datorită doctrinei unilaterale şi hegemonice a
lui Bush. Fukuyama a identificat patru greşeli
majore făcute de administraţia Bush, care au pus
viitorul Americii în pericol67: larga definire a
doctrinei de prevenire care nu a luat în considerare
extraordinarele costuri ale unei abordări pur
militare care, până şi pentru o superputere precum
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SUA erau mult prea mari pentru a fi realiste,
eşecul de a anticipa reacţia globală a exerciţiului
american de putere hegemonică (ceea ce a dus la
intensificarea retoricii antiamericane pe întregul
glob), supraestimarea eficacităţii puterii militare
convenţionale când vine vorba de statele slabe
şi reţelele teroriste transnaţionale şi lipsa unei
strategii convingătoare.
		
Concluzii
Analiza comparativă de mai sus a relevat faptul
că noua doctrină americană poate fi privită drept
moştenire a doctrinei lui Nixon şi a lui Bush,
păstrând elemente din ambele. Deşi împărtăşeşte
multe similarităţi cu o viziune care a influenţat
politica de securitate a Americii în perioada
Războiului Rece, politica lui Obama menţine şi
anumite elemente din doctrina precedentă.
Elementele de offshore balancing pe care
strategia Obama le prezintă sunt similare cu
strategia de destindere a lui Nixon, deoarece ambele
strategii caută să evite implicarea inutilă a SUA
în războaie care nu sunt vitale pentru interesele
americane şi ambele propun o balanţă regională
de putere pe continentul asiatic. Existenţa unor
elemente comune ale strategiei Obama cu a celei
Nixon poate fi explicată de contextul similar, pe
de-o parte, în sensul situaţiei economice interne
şi a implicării într-un război costisitor care a adus
un deficit de imagine SUA, dar în acelaşi timp
diferit, datorită schimbării distribuţiei de putere
în sistemul internaţional. Douăzeci de ani de
unipolarism şi intervenţionism au schimbat mult
logica ordinii internaţionale, iar o retragere totală
în teritoriul american nu putea fi o alternativă
viabilă pentru un stat privit atât de mult timp drept
liderul incontestabil.
Robert Lieber identifică patru factori care stau
drept mărturie a nevoii de a reevalua strategia de
securitate a unei ţări, deoarece apar îngrijorări cu
privire la supraextindere şi la costurile de menţinere
a angajamentelor străine, toate acestea ducând la o
solicitare în exces a resurselor. Aceşti factori sunt:
posibilitatea riscurilor militare, prinderea întro mlaştină străină, erodarea sprijinului intern şi
declinul economic.68 După cum s-a discutat deja
în cadrul analizei doctrinei lui Obama, se observă
că Bush a lăsat o Americă ce resimţea nevoia unei
schimbări, dacă luăm în considerare factorii de
mai sus: cheltuiala militară a pus multă presiune
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pe sistemul financiar al SUA şi, împreună cu
recesiunea economică, au forţat tăieri ale cheltuielii
militare în noua strategie. Obama a renunţat la
ideea lui Bush de a favoriza acţiunea preventivă în
favoarea descurajării, precum şi la ideea de a folosi
forţa după bunul plac şi a exacerbării acţiunilor
unilaterale, totuşi a păstrat de la predecesorul lui
ideea dezvoltării capacităţii militare.
Deşi niciun „David sau grup de Davizi au
îndrăznit să confrunte SUA în chip de Goliat” 69,
dându-le astfel dreptate neoconservatorilor care
susţin că bandwagoning apare mai degrabă întro situaţie de hegemonie a SUA decât în situaţia
balanţei de putere, strategia hegemonică nu a
părut să fie cea mai bună alegere în susţinerea şi
securizarea intereselor americane. Lipsa pentru
preferinţa poziţiei hegemonice a SUA, dar
continuarea revendicării poziţiei de lider a lumii,
prin propunerea unei abordări a problemelor
mai curând multilaterală şi regională decât una
unilaterală şi agresivă, poate fi explicată prin
referirea la ceea ce se cheamă tensiunea dintre rolul
unui stat ca hegemon şi rolul său ca mare putere
(definite în termeni de capacităţi materiale).
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TSUNAMI ŞI INTELLIGENCE - NEVOIA
DE REZILIENŢĂ INTELIGENTĂ
Ionel NIŢU*
Costinel ANUŢA**

Evoluţiile alerte şi, tot mai frecvent, imprevizibile ale mediului de securitate – pe fondul emergenţei unei ere a globalizării, a incertitudinii şi a
unor multiple forme de tsunami (în sens propriu,
dar şi alegoric, inclusiv cele informaţionale) –
obligă instituţiile din domeniul securităţii să aloce
şi să dezvolte capabilităţi de prognoză şi avertizare timpurie. Totuşi, dacă analizăm succesiunea
evenimentelor care nu au putut fi prezise în ultimii
10 ani – de la 11 septembrie 2001 până la tsunami
care a afectat Japonia în 2011 - nu putem eluda o
realitate crudă: nu numai că nu putem prevedea
astfel de evenimente, dar consecinţele lor sunt tot
mai puternice.
Cuvinte-cheie: tsunami; incertitudine; intelligence; analiză de intelligence; prognoză; studii
prospective; rezilienţă inteligentă; strategie.
Introducere
Studiul de faţă îşi propune să prezinte unele
consideraţii privind rolul intelligence în acest
context al incertitudinii, inclusiv referitor la
dezvoltarea unor metode prospective care pot
determina reducerea gradului de incertitudine, dar
şi să ofere argumente pentru a accepta realitatea

crudă de care vorbeam: nu mai putem prevedea totul.
Astfel, în faţa unor evoluţii absolut imprevizibile,
statul, societatea şi individul trebuie să se adapteze,
inclusiv prin ceea ce numim, generic, rezilienţă
(resilience). Având în vedere că întreg spectrul
asociat implementării unei anumite politici este
dificil de definit prin intermediul rezilienţei per se,
studiul aduce în atenţie un concept de rezilienţă
inteligentă (smart resilience), în sensul unui
ansamblu de politici unitare, orientate spre viitor
şi care să implice minim de resurse alocate de stat
şi maxim de beneficii pentru societate şi individ.
1. Tsunami ca alegorie a incertitudinii
în mediul de securitate contemporan
Tsunamiul desemnează prin excelenţă un
fenomen meteorologic. Pe fondul dinamicii
accentuate a mediului internaţional de securitate,
termenul a căpătat conotaţii noi (tsunami
tehnologic1, economic2, informaţional3, politic sau
social4). De altfel, aceste conotaţii rezultă ca urmare
a principalelor caracteristici ale fenomenului:
imprevizibilitate şi impact devastator.
În ceea ce priveşte gradul de predictibilitate,
există trei concepte vehiculate de analişti ca

* Lector universitar Ionel NIŢU este şeful Departamentului central de analiză din SRI şi doctorand
al Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, Bucureşti, România. E-mail: ionelnitu@sri.ro
** Costinel ANUŢA este analist în cadrul Departamentului central de analiză din SRI, Bucureşti,
România. E-mail: costinel.anuta@gmail.com
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Figura nr. 1 Mediul de securitate, în raport cu principalele caracteristici ale ameninţării (impactul,
probabilitatea de manifestare şi informaţiile disponibile referitoare la aceasta)

relevante pentru evoluţiile mediului de securitate
– incertitudine strategică, şoc strategic şi
discontinuitate strategică.
În majoritatea hărţilor de risc cu care operează
diverse organizaţii, acestea se transpun în
caracteristicile ameninţării, adică vizează impactul,
probabilitatea de manifestare şi informaţiile
disponibile referitoare la aceasta.
Incertitudinea strategică poate fi descrisă
utilizând faimosul joc de cuvinte al lui Donald
Rumsfeld referitor la unknown unknowns,
extrapolându-l la o diagramă cu:
− două tipuri de incertitudine – in/certitudine de
ordinul întâi (cunoaştem sau nu anumite lucruri)
şi de ordinul doi (ştim că deţinem cunoaşterea
privind anumite lucruri) – şi,
− patru cadrane de diferite dimensiuni: known
knowns (lucrurile pe care le cunoaştem şi realizăm
– sau cel puţin credem – că le cunoaştem),
known unknowns (lucrurile pe care ştim că nu le
cunoaştem), unknown knowns (lucrurile pe care le
cunoaştem, dar nu realizăm acest lucru) şi, unknown
unknowns (lucruri pe care nu le cunoaştem şi nici
măcar nu realizăm că nu le cunoaştem).5
Şocul strategic ar putea fi definit ca un
„eveniment major care marchează evoluţia unei
tendinţe”, accelerându-i ritmul şi schimbândui traiectoria în mod semnificativ şi, chiar mai
important, schimbând „modul în care noi percepem
securitatea şi apărarea”.6
Chiar dacă unii analişti atribuie şocului strategic
acelaşi sens ca şi discontinuităţii strategice, trebuie
să avem în vedere că cel de-al doilea concept
descrie o stare post-factum mult mai extinsă7: în
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timp ce şocul strategic doar modifică echilibrul
curent, discontinuitatea strategică, pe lângă
alterarea echilibrului, presupune identificarea unor
noi tendinţe, care ar putea defini modelul unui nou
echilibru.
Discontinuitatea strategică evidenţiază nevoia
de a defini o a treia axă în analiza ameninţării.
Deşi majoritatea evaluărilor/strategiilor de
securitate evidenţiază importanţa cunoaşterii
pentru o percepţie corectă a mediului, majoritatea
analizelor se opresc la „disecarea” ameninţării pe
două coordonate – impact şi probabilitate.
Astfel, o a treia axă ar putea-o constitui
cunoaşterea, cu menţiunea că respectiva axă
a cunoaşterii ar putea fi cel mai bine definită
prin raportarea la in/certitudinea de ordinul doi
evidenţiată de jocul de cuvinte al lui Donald
Rumsfeld menţionat anterior.
Concret, evenimentele în cazul cărora
cunoaşterea tinde să fie nulă sunt fie evenimente
imprevizibile, fie evenimente care nu pot fi
analizate utilizând un tipar consacrat de gândire
(atipice).
Interconectarea caracteristicilor conceptelor
menţionate mai sus delimitează două „spaţii” ale
mediului de securitate: un „cub” al continuităţii
strategice, în care se manifestă ameninţările
„clasice”, înconjurat de un spaţiu fără limite al
discontinuităţii strategice, după cum se poate
observa în Figura nr. 1.
În timp ce „cubul” continuităţii strategice include ameninţări cu caracter preponderent militar,
ce-şi au în principiu originea în perioada anterioară
sfârşitului Războiului Rece, spaţiul discontinuităţii
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strategice conţine o gamă întreagă de noi ameninţări, dificil de abordat cu gândirea „clasică”.
Astfel, acest început de mileniu se caracterizează
printr-o serie de premiere asociate discontinuităţii
strategice: atacul terorist din 11 septembrie 2001
(prin efectele sale, nu doar prin suprinderea
generată), pandemia de gripă porcină (procedural,
prima pandemie declarată de Organizaţia Mondială
a Sănătăţii), revoltele din Orientul Mijlociu şi
Africa de Nord/MENA (primele mişcări sociale
de amploare care au cuprins aproape întreaga
lume arabă), criza nucleară japoneză (prima criză
semnificativă de acest gen, după Cernobâl, dar cu
implicaţii mult mai extinse, atât tehnologic, cât şi
geopolitic), uraganul Katrina (dezastru natural care
a bulversat sistemul de management al crizelor al
celui mai dezvoltat stat din lume, după reperele
actuale), tsunami care a afectat Indonezia în 2004
(cu efecte majore în ceea ce priveşte numărul de
victime şi distrugerile) sau activarea vulcanilor din
Islanda (conducând la blocarea traficului aerian,
pentru o perioadă, din fericire, scurtă). Totodată,
criza economică globală a ajuns la un nivel fără
precedent, iar atentatele de la Mumbay au consacrat
eficacitatea tehnicilor de gherilă în executarea
atacurilor teroriste, putând de altfel determina un
conflict fără precedent în istoria tensiunilor India
– Pakistan. Iar lista poate continua. De altfel, am
uitat cu toţii ceea ce se considera a fi cel mai mare
flagel al începtului de mileniu: problema Y2K.
Realitatea a fost că, printr-un simplu soft, problema
s-a rezolvat uşor.
Mai mult, nu doar evenimentele în sine sunt
greu previzibile, ci şi consecinţele unor evenimente (în sensul că unele fenomene cunoscute sau
evoluţii care par liniare produc ceea ce sociologia
denumeşte „efecte perverse”), astfel că, adesea un
eveniment izolat produce efecte neanticipate în
celălalt colţ al lumii (butterfly effect). Un asemenea exemplu îl constituie „criza” energiei nucleare
determinată de cutremurul şi tsunami din Japonia,
care deocamdată s-a răsfrânt doar asupra Germaniei. Totodată, prezintă relevanţă efectele dezastrului
asupra Japoniei - retragerea ei de pe pieţele financiar-bancare externe, axarea pe cheltuieli interne
şi investiţii - ceea ce va presupune masive achiziţii
de resurse, implicit creşterea preţului acestora.
De asemenea, nu trebuie să uităm de efectele
tsunami din domeniul tehnologiei informaţiei. Cine
a anticipat fenomenul Wikileaks? Dar explozia
reţelelor de socializare? Extinderea Facebook sau

Twitter şi utilizarea lor nu doar pentru socializare
(ci cu extensii în plan politic – a se vedea „efectul
facebook” asupra tinerilor din MENA sau „revoluţia
twitter” din Republica Moldova) vor conduce la
recalibrarea teoriilor din domeniile sociale. Cine
considera că astfel de forme de asociere spontane
şi nestructurate, virtuale şi fără scopuri politice
evidente, fără sediu, fără lideri şi fără platforme
coerente pot deveni actori non-statali importanţi în
teoriile sociologice ori de relaţii internaţionale?
Influenţa unei idei, unui obiectiv lansat
pe Facebook poate fi mai puternică decât cea
promovată de o instituţie de stat. Internetul tinde
să ia locul presei scrise, în curând şi al celei audiovideo. Dacă până acum ştiam cine sunt acţionarii
şi managerii unui ziar, îi cunoşteam politica
editorială etc., ce ştim despre formatorii de opinie
de pe Internet (mai ales despre cei care aleg să-şi
camufleze identitatea)?
De asemenea, discontinuitatea strategică a
condus la evidenţierea unor paradoxuri, cum ar
fi faptul că antiterorismul generează terorism.
Războiul mondial împotriva terorismului a generat
reacţii constând în mult mai multe atacuri teroriste
(nu doar în teatrele de operaţiuni: Afganistan şi
Irak, ci şi în statele participante/implicate militar).
Probabil că dacă nu aveam „război internaţional
împotriva terorismului” nu am fi avut nici atentate
la Madrid şi Londra!
Astfel, riscurile asociate spaţiului discontinuităţii strategice vor fi tot mai difuze, greu de cunoscut, anticipat ori monitorizat. În faţa acestor
multiple tsunami, ce soluţii avem?
În principiu, în faţa viitorului avem două
posibilităţi: să îl „scanăm” (pentru a ne pregăti
pentru ceea ce urmează) şi să îl influenţăm (pentru a
ne feri de evoluţiile negative şi pentru le potenţa pe
cele pozitive). Acolo unde nu putem cunoaşte şi nici
influenţa trebuie să pregătim instituţiile, societatea
şi individul să îl accepte şi să reacţioneze coerent
pentru a amortiza potenţialele şocuri şi a relua
viaţa socială, politică sau economică la parametrii
anteriori, cât mai repede posibil. Aşadar: prognoză
şi rezilienţă.
2. Intelligence ca sistem structurat
de semnificare într-o lume interconectată
O analogie a intelligence cu un sistem
de semnificare care urmează modelul triadic
al lingvisticii lui Ferdinand de Saussure8 –
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semnificant (produsul de intelligence), semnificat
(evenimentele/evoluţiile
analizate),
semn
(semnificaţia atribuită evenimentului analizat)
– deşi pare forţată, ar evidenţia rolul serviciilor de
informaţii, în particular al analizei de intelligence,
în demersul de a oferi decidenţilor politici o
perspectivă structurată asupra mediului de
securitate.
„În măsura în care activitatea de informaţii are
drept scop, în sens larg, reducerea incertitudinii
inerente – nesiguranţa naturală, specifică
problemelor complexe de securitate naţională şi a
incertitudinii induse (prin operaţiuni de manipulare
şi dezinformare) ale consumatorilor, procesul de
analiză vizează prioritar transformarea rezultatelor
activităţii de intelligence în contribuţie concretă la
garantarea securităţii statului şi a cetăţenilor.”9
Pentru limitarea efectelor induse de evoluţiile
alerte şi adesea imprevizible ale mediului de
securitate pe care este chemată să-l evalueze
sistematic, activitatea de intelligence trebuie
să aibă în vedere îmbunătăţirea prin adaptarea
permanentă a proceselor, astfel încât produsul final
să fie obţinut cât mai repede, la un nivel calitativ
ridicat şi în termeni de eficienţă (raportul cost beneficiu)10.
În faţa tsunami, reproiectarea intelligence ar
putea viza:
- abordarea transdisciplinară a problemelor/
fenomenelor din domeniul securităţii şi realizarea
de produse analitice multisursă;
- dezvoltarea capacităţilor şi capabilităţilor
necesare realizării de produse de intelligence
cu caracter predictiv/anticipativ, care să permită
identificarea vulnerabilităţilor şi contracararea
riscurilor, înainte ca acestea să se transforme în
ameninţări la adresa securităţii naţionale;
- crearea unor mecanisme de avertizare timpurie,
care să permită evidenţierea de la fază embrionară
a evoluţiilor care pot lua turnuri nefavorabile
intereselor de securitate şi implementarea unor
mecanisme de lecţii învăţate, care să permită
inventarierea şi împărtăşirea (încă din procesul
educativ) a factorilor care pot influenţa activitatea
de intelligence;
- prospectarea unor tipologii diversificate de
configurare a relaţiei producător – consumator şi
de captare a feedback-ului, care să permită ajustări
permanente ale culegerii şi analizei informaţiilor,
având în vedere rolul consumatorului de
intelligence în cadrul ciclului de informaţii, foarte
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important pentru eficienţa activităţii de asigurare a
securităţii naţionale11.
Abordarea
transdisciplinară
rezidă
în
faptul că „securitatea naţională are un caracter
multidimensional, necesitând o abordare integrată
şi interdisciplinară, posibil de realizat doar în
condiţiile existenţei unor mecanisme instituţionale
adecvate de cooperare”.12
În ceea ce priveşte standardizarea activităţii de
intelligence, o argumentare este construită de către
Rob Johnston13, care – imediat după 11 septembrie
2001 – a constatat că organizaţiile de intelligence
american nu utilizau în activitatea de zi cu zi
nicio metodă analitică. De altfel, autorul nota că
„practica cea mai comună este aceea de a face un
brainstorming limitat pe baza analizei anterioare,
producând astfel o înclinaţie către confruntarea
părerilor anterioare. Niciuna dintre agenţii nu
cunoaşte prea multe despre tehnicile analitice ale
celorlalte. Per total, se pune accentul mult mai
mult pe abilităţile de scriere şi comunicare decât
pe metode analitice. Majoritatea antrenamentului
e la faţa locului.”14
Şi atunci, nu poţi să nu te întrebi: există oare o
conexiune între faptul că existau date despre ceea
ce urma să devină cea mai mare tragedie a SUA şi
faptul că evenimentele de la 11 septembrie 2001
nu au putut fi prevenite, respectiv faptul că în cele
mai puternice agenţii de intelligence din lume nu
se utilizau la momentul respectiv decât metode (să
le spunem) empirice de analiză?
În sfera metodologiei analitice, un rol
important este deţinut de impulsionarea utilizării
metodelor şi tehnicilor intuitiv-predictive (analiza
oportunităţilor, evaluarea probabilităţilor reduse,
metoda scenariilor, analiza ipotezelor concurente,
analiza deciziilor conflictuale, brainstorming,
red team ş.a. – corespondente intelligenceului strategic) pentru a răspunde cerinţelor sau
nevoilor beneficiarilor, concentrate pe evaluarea
implicaţiilor şi evidenţierea incertitudinilor15.
Dacă ne raportăm la o grilă determinată de mai
multe tipuri de viitor – probabil, plauzibil, respectiv
posibil (figura 216) – am putea evidenţia că este
nevoie de o trecere de la utilizarea unor metode
deja „clasice” de forecasting17 la implementarea
studiilor prospective (foresight-ului)18.
Analizele
curente
evidenţiază
că
instituţionalizarea procesului de elaborare/utilizare
a studiilor prospective ar putea constitui o premisă
pentru gestionarea provocărilor viitorului, inclusiv
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Figura nr. 2. Conul viitorului

de către sectorul de securitate, prin elaborarea
unor noi politici (Australia, Finlanda), modificarea
structurilor (Singapore) sau dezvoltarea de noi
capabilităţi (Olanda)19.
Procesul trebuie să fie structurat riguros, pe
etape clar delimitate, dar, în acelaşi timp, să
înglobeze un mecanism de „măsurare” a eficienţei
şi corectare a activităţii pentru a fi continuu
adaptabil la evoluţiile mediului de securitate – fapt
evidenţiat atât de abordarea guvernamentală, cât şi
de cea privată.
În ceea priveşte asocierea studiilor prospective
cu domeniul securităţii ne putem raporta la două
demersuri destul de familiare specialiştilor:
rapoartele periodice Global Trends ale National
Intelligence Council, respectiv Multiple Futures
Project (MFP), un proiect iniţiat în cadrul NATO
pentru stimularea dezbaterilor asupra Conceptului
Strategic adoptat în 2010.
Ceea ce reţine atenţia în cazul MFP este că,
în contextul identificării tendinţelor/potenţialelor
evoluţii ale mediului de securitate pentru orizontul
2030, a fost realizată şi o proiecţie viitoare a
organizaţiei, având ca repere gradul de implicare/
poziţia dominantă a SUA şi UE în NATO, respectiv
percepţia asupra ameninţărilor pe ambele ţărmuri
ale Oceanului Atlantic. Astfel, proiectul MFP a adus
în atenţie dubla utilitate a studiilor prospective:
anticiparea dinamicii mediului de securitate
permite realizarea unor proiecţii ale organizaţiei
în viitor şi, implicit, facilitează adaptarea acesteia
atât conceptual, cât şi structural.
Dacă studiile prospective pot reprezenta baza
reconfigurării mecanismelor de avertizare timpurie,
atunci şi activitatea organizaţiilor din domeniul
securităţii naţionale ar trebui (re)organizată, astfel

încât să permită continua adaptare pentru a putea
face faţă noilor riscuri şi ameninţări.
Astfel, analiza cazurilor de eşec al activităţii
de informaţii în a prevedea o „surpriză” (precum
atacul de la 11 septembrie 2001) relevă importanţa
care trebuie acordată, în egală măsură, estimărilor
bazate pe presupuneri strategice şi analizelor bazate
pe indicatori tehnici, apariţia unor semnale de nivel
tactic care intră în contradicţie cu presupunerile
strategice fiind în măsură să semnaleze o posibilă
„surpriză”.20
Strategiile schimbării din domeniul intelligence
trebuie să ia în calcul necesitatea adaptării
outputurilor analitice atât la priorităţile şi obiectivele
consumatorilor de intelligence, cât şi specificul şi
particularităţile personalităţii acestora.
Implementarea unor metode, precum cele de
programare neurolingvistică, profiling ori studiul
personalităţii la distanţă se pot dovedi extrem
de utile pentru adecvarea mesajului la stilul şi
personalitatea destinatarului. Realitatea este că
serviciile de informaţii trebuie să fie empatice în
raporturile cu factorii de decizie în stat.
Informarea beneficiarilor se realizează în
multiple forme, însă cel mai frecvent suport a
rămas, în pofida evoluţiilor tehnologice, tot hârtia.
Totuşi, pentru a reduce latenţa determinată de
utilizarea hârtiei, există servicii (îndeosebi în
sistemul anglo-saxon) care practică în mod curent
relaţionarea directă a producătorului (briefer) cu
consumatorul (factor de decizie în stat)21.
Dincolo de formele concrete de derulare a
acestei relaţii, este importantă construirea unui
parteneriat real, bazat pe încredere reciprocă,
între producător şi consumator, care să permită
cunoaşterea exactă şi rapidă a nevoilor celor din
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urmă şi captarea unor reacţii relevante, atât de utile
pentru planificarea activităţilor de intelligence, dar
şi înţelegerea plusurilor şi minusurilor (limitelor)
acestora.22
În plan intern, agenţiile de intelligence şi-au
modernizat platformele IT, în scopul sporirii interacţiunii dintre analişti sau dintre zonele de culegere şi cele de analiză (mai ales în cazul grupurilor
de lucru), creşterii rapidităţii în procesarea informaţiilor şi în finalizarea produselor analitice. Considerăm, însă, că nu e suficient. Sigur, poate fi o
problemă de cultură de securitate, dar consumatorii ar trebui să fie parte din ciclul de intelligence.
Astfel, în perspectivă, se poate dovedi
vitală proiectarea unor reţele de comunicare
biderecţională între producători şi consumatorii
de intelligence şi, de ce nu, extinderea unor astfel
de reţele către zonele academice, de cercetare şi
inovare etc.
Scopul ultim al (re)proiectării domeniului
intelligence l-ar putea constitui „dezvoltarea
unei culturi de securitate la nivelul comunităţii
naţionale de informaţii, de natură a contribui la
implementarea unor măsuri de natură să genereze
plus-valoare la nivelul proceselor şi produselor de
analiză”.23
3. Rezilienţa inteligentă sau
de la o infrastructură rezilientă
la o societate rezilientă
În timp ce serviciile de informaţii ar putea
juca un rol important în dezvoltarea capacităţii
de anticipare a tsunamiurilor pe dimensiunea
securităţii, în special prin utilizarea produselor
prospective, un proces coerent de management al
crizelor la nivel naţional necesită o serie de premise
ce depăşesc sfera intelligence, dar gravitează în
jurul conceptului de rezilienţă.
Putem utiliza termenul de rezilienţă în scord
cu sensul conferit de SUA în abordarea securităţii
interne – limitarea potenţialului ameninţării24,
absorbţia şocului (managementul consecinţelor)
şi recuperarea25 (revenirea la funcţionalitatea
iniţială).
Pornind de la ideea că rezilienţa în sine nu
este suficientă pentru gestionarea tsunamiurilor
securitare, considerăm necesară utilizarea unei
versiuni „inteligente” (smart) a conceptului.
Rezilienţa inteligentă ar trebui să consolideze
abilitatea unui intelligence prospectiv (care să

120

conducă la cunoaşterea/influenţarea viitorului) şi,
în lipsa unor semnale de intelligence, sau a unora
slabe, să asigure o reacţie coerentă post-eveniment
(absorbţia şocului şi recuperarea).
De altfel, noţiunea de versiune „inteligentă”
(smart) este utilizată şi în alte cazuri unde s-a dorit
evidenţierea necesităţii „actualizării” unor noţiuni
consacrate în sfera securităţii, cum ar fi smart
power sau smart defence. În timp ce smart power,
promovat de către Joseph Nye încă din 2006,
desemnează „abilitatea de a combina resurselor soft
şi hard de puterii printr-o strategie câştigătoare”26,
smart defense, promovat recent de către Secretarul
General al NATO, vizează „utilizarea în comun a
capabilităţilor, stabilirea unor priorităţi şi o mai
bună coordonare a eforturilor”27.
Premisele necesare pentru un proces naţional
coerent de management al crizelor ar viza:
- o nouă alfabetizare în domeniul securităţii
(pornind de la un mix 3D – Development,
Diplomacy and Defence şi rezilienţă);
- dezvoltarea unui mecanism de tip reţea
„whole-of-society / WhoS (în analogie cu sintagma
„whole-of-government”, dar care vizează mai mult
decât sectorul guvernamental) cu o dimensiune
semnificativă de avertizare timpurie (figura 3);
- impregnarea unui real caracter anticipativ
în strategia naţională de securitate şi în cele
sectoriale (apărare, ordine publică) - modificând
însăşi intimitatea construcţiei unor asemenea
documente (diferenţa dintre planificare strategică
şi gândire strategică) - în corelaţie cu delimitarea
/ implementarea rezilienţei până la nivelul
comunităţilor restrânse / indivizilor.
Spre deosebire de smart power (combinare soft
şi hard) şi smart defence (prioritizare, specializare
şi cooperare), caracterul smart al noii „versiuni” a
rezilienţei ar fi determinat de corelarea celor trei
repere: re-alfabetizare, conectare multi- ori transdimensională (WhoS), capacitate de anticipare /
avertizare.
Deşi dezbaterea asupra unui sens extins al
securităţii este relativ veche, în Europa de Est
implementarea acestui sens extins întâmpină
încă dificultăţi, pe fondul reticenţei instituţiilor
„consacrate” de a include şi alte dimensiuni în
managementul securităţii naţionale.
În modelul descris mai sus, în contextul abordării 3D, dezvoltarea ar viza „construirea bazei
economice, sociale şi politice a unui stat şi stabilizarea comunităţilor / societăţilor”, diplomaţia,
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Figura nr. 3 3D + WhoS + R

„activităţile de comunicare sau negociere pentru
gestionarea conflictelor, care utilizează canale oficiale sau neoficiale în acest scop”, iar apărarea,
„o gamă largă de acţiuni cu specific preponderent
militar”, de la ajutor umanitar la ducerea unui război28. Totuşi, în fapt, ideea de apărare în sintagma
3D este mai mult circumscrisă securităţii în sens
larg, decât acţiunilor militare în sine.
Mecanismul de tip WhoS ar viza conectarea
sferelor guvernamentale, a societăţii civile,
respectiv a comunităţii de afaceri pentru o abordare
coerentă a diferitelor domenii de activitate la
nivel statal (sănătate, energie, etc.). În ceea ce
priveşte ideea de avertizare timpurie, ar putea fi
preluat modelul unor structuri/construcţii deja
existente, cum ar fi NATO Intelligence Warning
System, şi adaptat la un potenţial sistem naţional
de management al crizelor29.
Conectarea conceptelor descrise (3D + WhoS
+ R) s-ar desfăşura având ca element central
următorul algoritm: conectarea tuturor actorilor
(guvern, societate civilă, afaceri) în vederea
atingerii/realizării unor obiective stabilite (inclusiv
pe dimensiunea securităţii naţionale), subsumate
domeniilor 3D, într-un mod care să asigure
rezilienţa întregului sistem. Acţiunile actorilor
pot însă căpăta coerenţă şi consistenţa numai
în cazul existenţei unei viziuni coerente asupra
stării viitoare (implicit obiectivelor), care poate fi
formulată prin intermediul studiilor prospective.
Anticiparea poate fi încorporată în strategiile
de securitate – la modul general – prin definirea

unor obiective/arhitecturi/procese flexibile. Pentru
a exemplifica această orientare a planificării,
am putea utiliza strategiile de securitate ale
Olandei (proces) şi Singapore-ului (obiective şi
arhitectură).
O analiză comparativă a celor două strategii
(figura 4) – chiar dacă acestea au o orientare uşor
diferită, Olanda vizând un procesul flexibil (fără
o detaliere/clarificare a arhitecturii instituţionale
de planificare/execuţie în domeniu), iar Singapore
nişte obiective flexibile (cu detalierea arhitecturii30)
– evidenţiază trei elemente comune, specifice unei
abordări anticipative:
- relevanţa studiilor prospective, în vederea
identificării tendinţelor emergente şi luării în
considerare a acestora în procesul de planificare;
- importanţa inter-conectării la diverse
niveluri (global, inter-instituţional, etc.) şi crearea
unor reţele –până la implicarea fiecărui cetăţean
– pe domenii de responsabilitate/interes, care să
interacţioneze atât într-un cadru formal, cât şi
informal;
- relevanţa planificării orientate pe dezvoltarea
capabilităţilor, unde termenul de capabilitate
– utilizat cu sensuri multiple, atât ca mijloc, cât
şi ca abilitate de acţiona – vizează „abilitatea de
a produce un anume efect (militar)”31, cu direcţii
specifice de dezvoltare32.
O proiecţie coerentă a viitorului (tendinţele
emergente, dar şi scenarii punctuale/wild cards),
asociată unui grad ridicat de inter-conectare (în
vederea schimbului de informaţii sau bune practici)
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Figura nr. 4 Contextele configurate de strategiile de securitate ale Olandei şi Singapore-ului

şi unei abordări holistice, în termeni de capabilităţi
(abilităţi) cu multiplă utilizare, asigură abordarea
oricărui tip de criză într-o manieră flexibilă (efect
al inserării anticipării în strategiile de securitate).
În privinţa posibilităţilor curente în domeniul
studiilor prospective pe dimensiunea securităţii
naţionale, în cazul României am putea avea în
vedere utilizarea posibilităţii de conectare la
fluxurile naţionale (inclusiv cu posibilitate de
transfer de expertiză din spaţiul public naţional)
şi internaţionale existente, precum şi explorarea
instrumentarului disponibil pe „piaţă” şi
identificarea metodelor/tehnicilor adecvate pentru
o abordare guvernamentală.
La nivel internaţional, ne putem raporta la
proiecte NATO (Multiple Futures), SUA (Global
Trends) sau UE (European Foresight Monitoring
Network). La nivel naţional, exerciţiul de foresight
care a stat la baza elaborării Strategiei de cercetare,
dezvoltare şi inovare 2007-201333, precum şi cel în
derulare privind învăţământul superior34 (implicit
experţii implicaţi în aceste proiecte), constituie
surse extraordinare de cunoaştere în domeniu.
În ceea ce priveşte instrumentarul, pe lângă
utilizarea motoarelor web de căutare, pot fi
menţionate două surse care concentrează demersuri
consistente în domeniu: platforma online dedicată
comunităţii experţilor în studii prospective –
FORWIKI (www.forwiki.ro), lansată în contextul
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iniţiativei privind învăţământul superior din
România, cu acces liber, şi volumul Futures
Research Methodology (Metodologia pentru
cercetare prospectivă), elaborat de către thinktank-ul Millennium Project.
În acelaşi timp, procesul de elaborare/
utilizare a studiilor prospective poate fi facilitat
de transferul de know-how şi bune practici, prin
constituirea de reţele/comunităţi de interes la nivel
(ne)guvernamental, naţional şi internaţional.
Relevant pentru a ilustra importanţa interconectării la diverse niveluri este exemplul
Singapore-ului, unde, de exemplu pentru
îmbunătăţirea relaţionării pe dimensiunea
prospectării viitorului – în special cu decidenţii
la nivel înalt – în cadrul guvernului a fost
constituită Reţeaua pentru Foresight Strategic
(Strategic Futures Network), formată din adjuncţii
secretarilor care conduc diversele agenţii din
zona guvernamentală şi care se întruneşte, de
regulă, la interval de două luni. Se intenţionează
ca reţeaua guvernamentală (structurile specializate
din diverse agenţii) să fie conectată atât la o reţea
naţională (care să includă think-tank-urile din
Singapore, zona de afaceri, etc.), cât şi la una
globală (conectată în special la sfera anglo-saxonă)
pe această temă.
Un alt element în sprijinul încorporării
anticipării în strategiile de securitate – intrat în
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dezbatere încă din 1994 – îl constituie diferenţa
dintre planificarea strategică şi gândirea strategică,
şi este evidenţiat de faptul că strategiile de succes
sunt viziunile, nu planurile. La baza acestei
diferenţieri stă construcţia celor două concepte:
planificarea a avut dintotdeauna ca
element central analiza, translatarea unui obiectiv
în direcţii de acţiune, formalizarea acestora
astfel încât să poată fi implementate automat şi
articularea consecinţelor/rezultatelor anticipate în
implementarea fiecărei direcţii de acţiune;
gândirea strategică a fost construită pe
sinteza a ceea ce managerul învaţă din toate sursele
(atât din experienţele sale, cât şi din experienţele
angajaţilor, precum şi din datele obţinute prin
analiza/cercetarea organizaţiei/pieţei), implicând
intuiţia şi creativitatea.35
Erorile potenţiale în elaborarea strategiilor36
(inclusiv de securitate) determinate de tensiunea
dintre planificarea şi gândirea strategică au
evidenţiat nevoia de echilibru în utilizarea celor
două concepte.
4. Rezilienţa inteligentă în România
Este nevoie de un intelligence prospectiv sau de
rezilienţă „inteligentă” în România anului 2012?
Considerăm că da: pentru a putea construi, iniţial
măcar mental România anului 2030.
▪ În ceea ce priveşte activitatea de intelligence,
serviciile româneşti implicit ierarhizează riscurile şi
dacă rămân resurse (de bani, oameni etc.) se ocupă
şi de cele puţin probabile. Pentru ierarhizare toate
lucrează cu instrumente de planificare, precum
hărţi de risc şi grile de evaluare (de regulă pe două
axe – probabilitate de apariţie ori de manifestare a
unui risc şi impactul asupra securităţii naţionale) şi
implicit se focalizează pe cele grave.
Poate că o soluţie pentru a asigura un caracter
prospectiv activităţii acestora ar fi adăugarea unei
noi axe de evaluare: capacitatea de intervenţie
(pe de o parte în sensul prevenirii, iar pe de altă
parte în sensul reducerii efectelor negative).
Astfel, o a treia axă ar presupune, pe de-o parte,
utilizarea studiilor prospective şi a unor măsuri de
pregătire a intelligence pentru a face faţă viitorilor
posibili (inclusiv prin cooperarea cu alte servicii
de informaţii străine, prin utilizarea a ceea ce am
putea denumi o diplomaţie a intelligence), iar pe de
altă parte, proceduri, măsuri clare, protocoale de
intervenţie, cooperare, măsuri legislative, exerciţii,

simulări etc. pentru a acoperi şi riscurile cu impact
foarte mare şi probabilitate scăzută de apariţie sau
manifestare, care tind să devină definitorii pentru
mediul de securitate.
▪ În acelaşi timp, la nivel macro, se poate remarca
faptul că în programele politice din România din
1990 până în prezent nu a existat ideea de viitor.
Deci nu a existat nici gândire sau preocupare în
sensul acesta. În referirile sporadice la viitor,
adeseori s-a confundat scopul cu mijloacele.
De exemplu, intrarea României în NATO a fost
prezentată drept obiectiv fundamental, însă, în sine,
este doar un mijloc destinat asigurării securităţii.
În acelaşi timp, statul român a alocat în ultimii
ani resurse pentru grupuri de lucru pe zeci de
subiecte, majoritatea exerne, strategii şi modificări
de strategii, studii de fezabilitate (dar nu avem
infrastructură). Cu toate acestea, în plină criză
economică – cea mai puternică din ultimul secol,
ea, în sine, o marcă a discontinuităţii strategice
– nu avem un grup interdepartamental, inovativ
şi multi-disciplinar care să caute să identifice
probleme, cauze etc. şi să propună soluţii (cum ar
fi Comitetul pentru Viitor finlandez37 sau Reţeaua
pentru Foresight Strategic din Singapore). Un grup
care să monitorizeze non-stop ce se întâmplă în
lume, să evalueze impactul unor măsuri adoptate
de ale entităţi externe, spre exemplu, care au
implicaţii pentru România. Sau poate nu au acum,
dar pot avea în viitor. Alternativ (pentru că trebuie
să acceptăm şi metode alternative) să ceară sprijin
unor futurologi, scenarişti, autori de SF, dar şi
experţi din domeniile militar, financiar-bancar,
academic etc.
▪ Este evident că evoluţiile mediului de securitate
sunt un cumul de evenimentele imprevizibile sau
de procese care au efectele nedorite şi nebănuite
(perverse, colaterale etc.). Trebuie acceptată şi
realitatea că nu toate evenimentele relevante pot
fi prevăzute.
Şi atunci intervine rezilienţa. Considerăm că
se impune operaţionalizarea, la nivel naţional, a
conceptului de rezilienţă şi includerea acestuia
în strategiile de securitate, politici publice etc.
Dacă unele state (SUA, Marea Britanie, Olanda,
Singapore ş.a.) şi-au implementat politici clare
de rezilienţă, în România termenul este cvasinecunoscut şi cu atât mai dificil de operaţionalizat
(spre exemplu în Strategia Naţională de Apărare a
Ţării) şi, ulterior, de implementat.
Diferenţa (propusă de noi) pentru conceptul de
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rezilienţă inteligentă – faţă de conceptul occidental
de rezilienţă (specific statelor puternice) – constă
în scop şi instrumente. Mai exact, obţinerea de
maxim de beneficii cu minim de cheltuieli.
Pentru aceasta ar trebui inventariate riscurile cu
efectele cele mai mari, dar cu probabilitate foarte
mică. Noi nici măcar nu am inventariat lebedele
negre cu care ne-am confruntat până acum, deşi
spunem mereu că trebuie să învăţăm din lecţiile
istoriei.
Nu avem standarde şi proceduri de intervenţie
post-cutremur de amploare, pentru că avem şi
instituţii cu atribuţii care se suprapun, nu este clar
cine şi ce face în secunda doi de după dezastru. Nu
pregătim societatea pentru astfel de evenimente,
nu se fac simulări asistate electronic. Scenariile
analitice de simulare sunt folosite la nivel federal
în SUA şi în sectorul privat.
După inundaţiile din 2005 din România, am
construit sau am consolidat multe diguri (soluţie de
avarie, care se impunea de urgenţă), dar nu ne-am
dus la cauza profundă (sistematizarea cursurilor
râurilor). Mai mult, pregătindu-ne foarte mult
pentru inundaţii, nu ne-am gândit ce vom face cu
seceta din 2011. Hidrolectrica a funcţionat la regim
de aproape 50% iar CNE Cernavodă a fost pe cale
să oprească un reactor. Avem strategii alternative
la diminuarea resursei energetice? Rezilienţa
inteligentă ar fi presupus să ne pregătim dinainte
la cele mai rele scenarii. Adică, spre exemplu,
să avem acorduri cu ţările vecine să furnizeze ei
ceea ce ne lipseşte, să investim în termocentrale
(cărbuni, gaze etc.) pt a acoperi deficitul energetic,
să investim, din timp, în energie alternativă
(eoliană), să avem strategii coerente pe perioade
mai lungi de 4 ani şi care să nu fie schimbate la
fiecare ciclu electoral.
Concluzii

NOTE:

După cum am menţionat, considerăm că
în faţa viitorului avem două posibilităţi: să-l
studiem (pentru a ne pregăti pentru ce urmează)
şi/sau să-l influenţăm (pentru a ne feri de rău şi
pentru a stimula evoluţiile bune). Acolo unde nu
putem cunoaşte şi nici influenţa, operaţionalizăm
rezilienţa inteligentă (adică pregătim instituţiile,
societatea şi individul să le accepte şi să reacţioneze
clar, astfel încât statul, societatea şi individul săşi revină foarte repede din şoc, iar viaţa socială,
politică, economică să fie reluate, la parametrii
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anteriori, cât mai repede).
Rezilienţa inteligentă înseamnă să ne pregătim
pentru viitorul improbabil, ceea ce presupune să ne
pregătim pentru ce este mai rău, dar puţin probabil.
Înseamnă, deopotrivă, să investim în cercetare.
Progresul tehnologic, ştiinţific etc. ne poate pregăti
mai bine pentru viitor. Ne poate ajuta să devenim
o naţiune competitivă. O naţiune competitivă este
cea care produce mai mult decât consumă, care se
uită spre viitor, care este modernă şi interconectată,
cuplată la marile curente de gândire, pregătită
foarte bine (sistem de educaţie performant) şi
sănătoasă (în sensul că are un sistem de sănătate
bine pus la punct).
Totodată, rezilienţa inteligentă presupune
depăşirea abordărilor autarhice („prin noi înşine”)
şi folosirea inteligentă a unor alte mecanisme
pentru asigurarea securităţii cetăţenilor. Înseamnă
transformarea societăţii într-una a cunoaşterii,
axată pe construirea de viitori fezabili. Înseamnă
abordare unitară în triunghiul stat – societate –
individ, astfel ca toţi să acţioneze ca un tot unitar,
mai ales în cazul unor evenimente imprevizibile cu
dimensiuni catastrofice.
Nu în ultimul rând, pentru o naţiune mică şi
mediu dezvoltată, rezilienţa inteligentă înseamnă să
ne asociem cu cei puternici şi bogaţi, cu cei care ne
pot asigura securitate şi prosperitate, dar în acelaşi
timp trebuie să ne pregătim pentru perioadele de
discontinuitate, de criză, când „asociaţii” nu ne
mai pot garanta prezentul, şi mai ales viitorul.
Incertitudinea şi imprevizibilitatea tind să
domine tot mai mult mediul de securitate, însă ele
nu pot fi o scuză pentru ignoranţă sau inacţiune,
iar rezilienţa inteligentă poate fi o opţiune relativ
facilă în faţa ameninţării multiplicării lebedelor
negre.
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ROMÂNIA LA CINCI ANI DUPĂ
ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ.
AŞTEPTĂRI ŞI REALITĂŢI
Dr. Petre DUŢU*

Aderarea României la Uniunea Europeană a
fost îndelung pregătită şi aşteptată de populaţia
ţării, de clasa politică şi de guvernanţi. După cinci
ani de la aderare, un succint bilanţ al împlinirii
aşteptărilor poate evidenţia realitatea beneficiilor
acestui proces pentru toţi cetăţenii României.
Realitatea integrării României este diferită
într-o mare măsură de aşteptările populaţiei, a
clasei politice şi a guvernanţilor privind beneficiile
aderării la Uniunea Europeană. Există un ecart
însemnat între aşteptări şi realitatea rezultatelor
sociale, economice, politice, demografice şi de mediu
ale integrării României în Uniunea Europeană.
Cuvinte-cheie: aderare; Uniunea Europeană;
România; aşteptări; realităţi; cetăţean european;
valori; interese naţionale.
1. Consideraţii preliminare
Iniţial, construcţia europeană a debutat ca
organizaţie economică, constituită pentru a depăşi
urmările celui de al Doilea Război Mondial.
Astfel, în 1951, s-a creat Comunitatea Economică
a Cărbunelui şi Oţelului1. Dar, progresiv, diferitele
texte sau tratate au definit valori comune statelor
membre. Astfel, Tratatul de la Roma (1959) evoca
salvgardarea păcii şi libertăţii. În Actul Unic
(1986), statele se declarau decise să promoveze
împreună democraţia ce se fondează pe drepturile

fundamentale. Ca urmare, UE a evoluat în timp, în
aşa fel încât astăzi aceasta este o asociaţie voluntară
de state europene, în domeniile economic şi politic,
pentru a asigura menţinerea păcii în Europa şi a
favoriza progresul economic şi social2.
Astăzi, Uniunea Europeană este o organizaţie
unică, prin modul său de organizare, funcţionare,
competenţe, statut internaţional şi rolurile
asumate, pe plan intern şi mondial. Însă, Uniunea
Europeană nu este nici federaţie, nici o organizaţie
internaţională. Totuşi, ea are personalitate juridică,
potrivit Tratatului de la Lisabona (art. 47 TUE)
ceea ce îi permite să încheie tratate sau să adere
la convenţii. Uniunea Europeană are instituţii
puternice cărora statele membre le-au transferat o
parte din competenţele lor.
Tratatul de la Lisabona3 a precizat valorile
pe care se fondează Uniunea, anume respectarea
demnităţii umane, libertatea, democraţia, egalitatea,
statul de drept, respectarea drepturilor omului,
inclusiv drepturile aparţinând minorităţilor. Statele
ce doresc să adere la UE trebuie în mod obligatoriu
să respecte aceste valori pentru a deveni candidate
(art. 49 TUE) şi să îndeplinească o serie de criterii4
pentru a obţine statutul de stat membru. În acest
sens, acquis-ul comunitar pe care orice stat candidat
la aderare trebuie să-l însuşească. Instituţii abilitate
ale UE monitorizează statele candidate şi pe cele
recent primite în Uniune.
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Uniunea Europeană promovează cetăţenia
europeană5. Este cetăţean al Uniunii orice persoană
având naţionalitatea unui stat membru. Instituită
prin Tratatul de la Maastricht în 1992 şi completată
prin Tratatul de la Amsterdam din 1997, cetăţenia
Uniunii întregeşte, dar nu înlocuieşte cetăţenia
naţională. Ea reprezintă o legătură între cetăţeni şi
UE destinată să favorizeze identificarea cetăţenilor
Uniunii şi dezvoltarea unei opinii publice şi a
unei identităţi europene. Cetăţenia europeană este
rezervată numai pentru cetăţenii statelor membre
UE.
Persoana care deţine calitatea de cetăţean
european se bucură de următoarele drepturi - art.
20-25 al Tratatul de Funcţionare a UE (TFUE)6:
- dreptul tuturor cetăţenilor activi sau inactivi
(studenţi, pensionari etc.) de a circula şi a se
stabili, de a lucra sau studia pe teritoriul altor ţări
membre;
- drepturi civice şi politice: drept de vot şi de a
fi ales la alegerile municipale şi la alegerile pentru
Parlamentul European în statul membru în care este
rezident; drept de a adresa petiţii Parlamentului
European;
- un drept de iniţiativă legislativă creat prin
Tratatul de la Lisabona (art.11 TUE);
- anumite garanţii juridice: protecţia diplomatică
şi consulară de către un stat membru pe teritoriul
unei ţări terţe, nemembră a UE, dacă ţara lor nu
este reprezentată, dreptul de a adresa Mediatorului
european o plângere împotriva unui act de rea
administrare comis de o instituţie europeană.
Totuşi, se cuvine făcută precizarea că exercitarea
acestor drepturi este însoţită de anumite limitări şi
condiţionări. Astfel:
- cetăţenii UE pot fi aleşi consilieri municipali,
dar nu primari sau adjuncţi ai acestora;
- ei pot lucra în statul lor de rezidenţă, dar numai
în posturi ce nu pun în joc suveranitatea sa;
- ei trebuie să probeze deţinerea unor resurse
suficiente pentru a se instala într-un alt stat membru
al UE.
2. Aşteptări ale cetăţenilor, clasei politice şi ale
guvernanţilor din România faţă de statutul
ţării de stat membru al Uniunii Europene
România, începând cu 1 ianuarie 2007,
a devenit stat membru al Uniunii Europene.
Dobândirea acestui statut a fost rezultatul unui
îndelung proces de pregătire, cunoscut sub numele
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de pre-aderare, în cadrul căruia România a luat
cunoştinţă cu principiile, valorile, normele şi
criteriile ce guvernează viaţa şi activitatea acestei
organizaţii, asimilându-le treptat în vederea
integrării sale. De fapt, integrarea este un proces
despre care s-a vorbit întotdeauna, un proces
început în 1993 cu semnarea Acordului European,
care s-a desfăşurat până la momentul de aderare
şi continuă şi după acesta7. Momentul de aderare
a fost doar o etapă pe drumul integrării. Practic,
momentul de aderare nu semnifică sfârşitul acestui
proces, ci poate fi începutul acestui proces complex
ce urmează să se desfăşoare pe dimensiunile
economică, socială, politică, militară şi de mediu.8
Aderarea la UE a generat în ultimii ani un uriaş
val de aşteptare în România pentru o ameliorare
a calităţii vieţii în diferite domenii9. Este vorba de
aşteptări ale cetăţenilor români, ale clasei politice
şi guvernanţilor din România. De asemenea,
apreciem că au fost şi probabil încă sunt aşteptări
ale celorlalte state membre şi ale UE, ca entitate,
faţă de rolul României de stat membru al UE.
2.1. Aşteptări ale cetăţenilor români faţă de
aderarea ţării la Uniunea Europeană
Aderarea României la Uniunea Europeană a
fost însoţită de multiple aşteptări ale populaţiei
ţării. Acestea din urmă au fost evidenţiate prin
diferite studii de natură sociologică, printre care se
numără şi investigaţia realizată de către Asociaţia
Pro Democraţia în cadrul proiectului, ce s-a derulat
între 1 şi 31 ianuarie 2008 cu sprijinul financiar al
Reprezentanţei Comisiei Europene în România10.
Aceste aşteptări sunt mai precise sau mai
difuze. Sunt precise atunci când sunt formulate
ca răspunsuri la întrebări de tipul: „Ce înseamnă,
pentru dumneavoastră personal, Uniunea
Europeană?” (pace, prosperitate, democraţie,
libertatea de a călători, diversitate culturală etc.);
„Ce acţiuni ar trebui să realizeze UE cu prioritate?”;
„Joacă Uniunea Europeană un rol pozitiv sau
negativ în legătură cu combaterea infracţionalităţii,
transportul public, educaţia, pensiile etc.?”. Există
însă şi aşteptări difuze care sunt exprimate în
răspunsuri legate de încrederea în Uniune. Ceea ce
se cheamă „încredere” nu este nimic altceva decât
o aşteptare pozitivă faţă de comportamentul unui
actor social în condiţii de incertitudine11.
Printre aşteptările românilor faţă de aderarea
ţării la UE enunţăm următoarele:
• Marea speranţă de a circula liber în ţările
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Uniunii Europene. Până în 1989, circulaţia românilor peste hotare era semnificativ restricţionată iar,
după 1990, când barierele de frontieră au căzut, migraţia a atins punctul culminant în România. Acest
fapt implică consecinţe severe la diferite niveluri:
economic, social şi demografic12. Este crucial să
se sublinieze că datele statistice privind migraţia
surprind numai emigranţi obişnuiţi care schimbă
reşedinţa permanentă. Migraţia forţei de muncă
este greu de cuantificat, cu toate că în ultimii ani
a devenit cea mai importantă componentă a migraţiei româneşti. Pe de altă parte, aderarea României
la UE, în ianuarie 2007, deschidea largi posibilităţi
circulaţiei românilor, în calitate de cetăţeni europeni, prin întreg spaţiul Uniunii Europene.
• Consolidarea democraţiei în România13.
Aderarea la UE a României, ca de altfel şi a
celorlalte state est şi central europene, a ridicat
problema adaptării acestora la un alt fel de uniune
decât cea sovietică. Acest proces se dovedeşte a fi
destul de sensibil, iar măsurile de adoptat destul
de controversate. Totuşi, Uniunea Europeană nu se
proclamă a avea o formă de conducere perfectă, ci
doar încearcă în permanenţă ca, prin reglementările
sale, să optimizeze formele de conducere din statele
membre, întrucât ea ar trebui să acţioneze ca un
apărător al drepturilor şi procedurilor democratice
din toate statele membre, în egală măsură; deşi
până la acest deziderat mai sunt multe de înfăptuit,
nu pot rămâne neapreciate eforturile depuse în
acest sens.
• Realizarea unei mai bune guvernări şi
implementarea valorilor UE în viaţa societăţii
româneşti14. Încă din perioada de pre-aderare,
România a făcut eforturi însemnate pentru a-şi
armoniza organizarea şi funcţionarea instituţiilor
statului în consens cu exigenţele impuse de
principiile şi valorile promovate de Uniunea
Europeană. Cetăţenii României, membri în marea
familie europeană, au aceleaşi drepturi şi obligaţii
ca şi cetăţenii celorlalte state membre ale Uniunii
Europene, se bucură de beneficiile pe care le
asigură politicile Uniunii şi împărtăşesc valorile
care stau la baza acesteia: respectarea demnităţii
umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de
drept şi drepturilor omului. Implementarea acestor
valori este aşteptată de toţi cetăţenii României ca o
expresie a bunei guvernări a ţării.
• Posibilitatea crescută de a găsi un loc de
muncă mai bine plătit decât în România, într-o ţară
sau alta a UE. În perioada de pre-aderare şi imediat

după aderare, România cunoştea un ritm pozitiv
de dezvoltare economică, însă încă sub nivelul
ţărilor occidentale15. Astfel, în 2006, România a
reuşit să egaleze (la paritatea dolarului) PIB-ul pe
locuitor realizat în 1988. Faţă de media europeană
a produsului intern brut pe locuitor în 2007, de
26.208 de dolari americani şi de cea mondială, de
8.191 de dolari, România avea un nivel de 7.523
de dolari, aproape de 3,5 ori mai scăzut decât cel
european şi se afla sub nivelul mediu mondial16.
Prin urmare, locuri de muncă în ţară erau, iar
şomajul era relativ redus. De exemplu, în 2007, în
România, rata şomajului a fost de 7,1 %17. Totuşi,
aspiraţiile indivizilor spre mai bine, pe mulţi i-a
determinat să plece din ţară în căutarea unui alt loc
de muncă într-un stat membru al UE.
• Posibilitatea creării de noi oportunităţi de
ocupare a forţei de muncă în diferite sectoare de
activitate din România ca urmare a sprijinului
primit din partea Uniunii Europene18. Atât în
perioada de pre-aderare, cât şi după, UE a sprijinit
financiar România, prin intermediul a diferite
fonduri, pentru a se dezvolta social şi economic la
nivelul celorlalte state membre. Este vorba despre
fondurile de pre-aderare destinate României:
Programul PHARE (Poland Hungary Aid for
Reconstruction of the Economy); Programul
ISPA (Instrument for Structural Policies for PreAccession; Instrument pentru Politici Structurale
de Pre-Aderare); Programul SAPARD (Special
Pre-Accesion Programme for Agriculture and
Rural Development; Programul Special de Preaderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală);
fondurile post-aderare: FEDR (Fondul European
de dezvoltare regională); POR (Programul
Operaţional de dezvoltare Regională); FSE
(Fondul Social European); POS DRU (Programul
operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor
umane); PO-DCA (Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Administrative); FEGA
(Fondul European de Garantare Agricolă, pentru
finanţarea măsurilor de marketing); FEADR
(Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală,
pentru
finanţarea programelor
de
dezvoltare rurală); FC (Fondul de coeziune); FEP
(Fondul European de Pescuit).
• Un sprijin financiar direct acordat
României de către Uniunea Europeană pentru
dezvoltare socială şi umană19. În acest sens, apare
necesitatea existenţei unei atitudini mai proactive
a instituţiilor europene pentru a ajuta România în
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accesarea diferitelor fonduri europene, precum
şi a implementării legislaţiei europene. Cu alte
cuvinte, investigaţia menţionată evidenţiază că
este de datoria instituţiilor Uniunii Europene să
ofere o îndrumare, corelată cu impunerea anumitor
standarde20.
În opinia noastră, toate aceste aşteptări ale
cetăţenilor României faţă de aderarea ţării la
Uniunea Europeană exprimă aspiraţia lor de a avea
o calitate a vieţii la nivelul celei din celelalte state
membre.
2.2. Aşteptările guvernanţilor României faţă
de aderarea la UE
Într-un raport comandat de Comisia Europeană21 sunt prezentate aşteptările statelor membre şi
a statelor candidate faţă de aderarea la Uniunea
Europeană. Printre acestea se află următoarele:
• Aşteptări suscitate de slăbirea sau
insuficienţa puterilor publice naţionale. Ele se
exprimă mai ales de către statele membre din Sudul
Europei în materie socială, în domeniile protecţiei
consumatorilor, al sănătăţii, al sistemului educativ,
al serviciilor publice. Şi ţările candidate la aderare
au aceleaşi aşteptări, dar cu accent pe dezvoltarea
economică şi a nivelului de trai.
• Aşteptări de susţinere a dezvoltării economice şi sociale. Este vorba de politici de coeziune.
În statele membre, care sunt deja beneficiare ale
acestei susţineri, se aşteaptă continuarea ei, iar în
statele candidate, dezvoltarea economică şi socială
sunt văzute ca o manifestare de solidaritate a Uniunii cu ele.
• Necesitatea tratării la nivelul Uniunii a
problemelor ce sunt de natură transfrontalieră.
Este vorba de prezervarea mediului, de protecţia
sănătăţii publice şi protecţia consumatorului.
• Necesitatea întăririi statutului UE pe scena
mondială. În cazul acesta, este vizată apărarea
intereselor europene şi naţionale economice,
politice, sociale, militare, culturale, tehnologice
şi de mediu înconjurător faţă de concurenţa şi
competiţia generată de globalizare, de schimbările
climatice, de fenomenele demografice, de criza
economico-financiară mondială.
• Aşteptări de tratament economic echitabil.
Aici, este vorba de o veritabilă loialitate a
concurenţei, pe care mulţi o pun la îndoială,
mai ales statele membre mai puţin dezvoltate
economic.
• Aşteptări privind mobilitatea şi schimburile.

130

Este vorba de mobilitatea reală a lucrătorilor, de
armonizarea şi recunoaşterea mutuală a diplomelor
de studii, de schimburi educative şi culturale, sau
de ajutor în apărarea patrimoniului.
Clasa politică şi guvernanţii României au
avut şi au, la rândul lor, aşteptări de la aderarea
ţării la Uniunea Europeană. În opinia noastră, pe
lângă aşteptările evidenţiate mai sus, există şi alte
speranţe/aspiraţii, care au luat forme diferite de
manifestare şi au constat în principal din:
• Acordarea unui sprijin concret instituţional,
organizaţional, material şi financiar României în
vederea realizării reformelor sociale, economice,
politice, juridice, administrative şi de mediu.
România, pentru a ajunge la nivelul statelor
membre UE dezvoltate – pe toate dimensiunile şi
componentele vieţii şi activităţii umane – a avut
şi are realmente nevoie de susţinerea concretă,
efectivă, oportună şi continuă a instituţiilor
europene şi, în mod distinct, a statelor membre
dezvoltate.
• Ajutor real, concret şi diferit ca formă
de manifestare acordat guvernului României în
implementarea principiilor, valorilor şi normelor
europene. Experienţa guvernării în România, în
opinia noastră, este relativ redusă pe dimensiunea
democratică a implicării populaţiei la dezbaterea,
adoptarea şi înfăptuirea principalelor decizii
politice, economice, sociale şi nu numai. De aici,
nevoia unui sprijin real, concret şi adaptat fiecărui
domeniu de activitate.
• Susţinerea reală a împlinirii intereselor
naţionale în şi prin realizarea intereselor europene.
România, ca de altfel toate statele ce au aderat, în
timp, la UE, a făcut acest pas decisiv pentru evoluţia
sa democratică, economică şi umană, urmărind
astfel atingerea intereselor sale naţionale22.
• Sprijin adecvat în prezervarea patrimoniului
naţional, al promovării valorilor şi produselor
culturii naţionale. UE derulează programe de
sprijin care se adresează anumitor domenii
culturale, încurajându-le să profite de oportunităţile
oferite de piaţa unică şi de tehnologiile digitale.
De asemenea, se străduieşte să creeze un mediu
dinamic pentru aceste domenii: simplificând
procedurile administrative, facilitând accesul
la finanţare, sprijinind proiecte de cercetare,
încurajând cooperarea cu partenerii din interiorul
şi din afara Uniunii23.
• Asigurarea unui statut internaţional înalt
României. Apartenenţa ţării noastre la NATO şi UE
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îi conferă premisele asumării unei palete largi de
roluri în spaţiul european şi în lume, şi, pe această
bază, un statut internaţional înalt recunoscut de
către ceilalţi actori statali şi nonstatali regionali şi
globali.
2.3. Aşteptările UE şi ale statelor sale
membre faţă de aderarea României la această
organizaţie
Uniunea Europeană şi statele sale membre au
aşteptări în ceea ce priveşte România după aderarea
sa la această organizaţie. Printre acestea, apreciem
că se află următoarele:
• Un comportament pozitiv şi proactiv faţă
de directivele emise de către instituţiile UE şi de
opiniile statelor membre dezvoltate economic şi
social. Este vorba de obligativitatea armonizării
legislaţiei naţionale cu cea europeană pe toate
planurile vieţii şi activităţii umane. Statele membre
dezvoltate insistă pe respectarea permanentă a
valorilor europene de către ţările nou-venite în
UE.
• Acceptarea principiilor şi valorilor
promovate de Uniunea Europeană şi de către
celelalte state membre. Desigur, fiecare stat
membru are valori, tradiţii, cutume naţionale pe
care doreşte să le perpetueze şi să le facă cunoscute
în Uniunea Europeană ca o formă de păstrarea
identităţii naţionale. Important este să se realizeze
o coabitare armonioasă a lor, o interacţiune
fructuoasă şi benefică tuturor.
• Organizarea vieţii şi activităţii sociale,
economice, politice, culturale (şi nu numai) din
România în consens cu principiile şi valorile
Uniunii Europene. Evident, aici, este vorba de
o împletire a caracteristicilor naţionale cu cele
europene, fără a altera identitatea naţională, şi nici
pe cea europeană.
• Cedarea unei părţi din suveranitatea
naţională către UE, respectiv către instituţiile
competente ale acesteia. În opinia noastră, acesta
este un domeniu extrem de sensibil, evidenţiat
odată în plus atunci când s-a încercat adoptarea
Constituţiei europene24.
• Angajarea relativ constantă a României
în acţiunile şi activităţile promovate de Uniunea
Europeană pentru atingerea intereselor europene
generale, atât în plan intern, cât şi pe plan
extern. În acest sens, România s-a implicat activ
în acţiunile umanitare şi de altă natură iniţiate de
UE în diferite zone ale lumii. Astfel, ţara noastră

a participat şi participă la misiuni în BosniaHerţegovina, Kosovo, etc.
• Creşterea nivelului de civilizaţie şi
dezvoltare socială, economică şi umană a
României şi a locuitorilor săi, care este considerat
sub standardele de viaţă occidentale. De aici,
atitudinea negativă şi relativ de superioritate a unor
şefi de stat sau de guvern din unele ţări occidentale
faţă de România, pe care uneori o tratează nu ca pe
un stat membru al UE, ci ca pe o ţară eşuată25.
3. Realităţi ale aderării României la Uniunea
Europeană
Pentru a evidenţia realitatea privind aşteptările
românilor, guvernanţilor etc. faţă de aderarea ţării
la UE, vom parcurge fiecare aşteptare, aşa cum a
fost descrisă în capitolul anterior.
3.1. Realitatea privind aşteptările românilor
faţă de aderarea ţării la UE
Speranţa liberei circulaţii a cetăţenilor români
în statele europene apreciem că s-a împlinit parţial.
Aceasta întrucât românii pot circula, în prezent,
fără vize în statele membre UE, doar cu cartea de
identitate. Practic însă, deşi, prin aderarea României
la UE, românii sunt cetăţeni europeni, în ceea ce
îi priveşte, există restricţii privind circulaţia, şi
mai ales şederea lor în unele state europene. De
exemplu, Norvegia, Irlanda, Belgia sau Italia abia
în 2012 au renunţat la restricţiile pe piaţa muncii
impuse românilor26. În acelaşi timp, fiecare stat
membru al UE are propria legislaţie privind azilul
şi migraţia27.
Democraţia în România se consolidează, dar
există, în opinia noastră, încă multe de făcut pe
plan intern, prin eforturile concertate ale întregii
societăţi româneşti, incluzând aici clasa politică,
instituţiile statului şi societatea civilă. Apreciem că
sprijinul UE, de fapt al instituţiilor sale, adesea pare
a fi un amestec în treburile interne ale României28.
Realizarea unei mai bune guvernări şi
implementarea valorilor UE în viaţa societăţii
româneşti; apreciem că această aşteptare este în
curs de realizare, dar nu în forma şi conţinutul
dorite întotdeauna de cetăţenii români. Frecvent
vin „indicaţii” de la UE, de la diverşi funcţionari
ai instituţiilor Uniunii care depăşesc cadrul legal
acceptat de către un stat suveran29.
Posibilitatea crescută de a găsi un loc de
muncă, într-o ţară sau alta a UE, mai bine plătit
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decât în România. În prezent, se apreciază că
peste două milioane de români au părăsit ţara
după 199030. Românii sunt cel mai numeros grup
de imigranţi în UE31. În opinia noastră, cetăţenii
unui stat membru al UE nu pot fi socotiţi imigranţi,
deoarece ei au calitatea de cetăţeni europeni. Cel
mult, aici, poate fi vorba de o migraţie internă în
cadrul spaţiului Uniunii Europene. Statutul de
imigrant al cetăţenilor români este impropriu şi
nedemn atât timp cât ei sunt şi cetăţeni europeni.
Posibilitatea creării de noi oportunităţi de
ocupare a forţei de muncă în diferite sectoare
de activitate din România este parţial facilitată
de fondurile europene oferite de Uniune. Totuşi,
apreciem că din cauza birocraţiei autohtone şi
a celei a UE, precum şi a corupţiei, fondurile
europene se accesează cu foarte mari dificultăţi,
rata de absorbţie a fondurilor fiind de aproximativ
7%32. Condiţiile şi criteriile de accesare a fondurilor
europene sunt destul de restrictive şi dificil de
aplicat în România, unde se pare că puţini oameni
ştiu să întocmească proiecte fezabile.
Un sprijin financiar direct acordat României
de către Uniunea Europeană pentru dezvoltare
socială şi umană. Suportul financiar a fost mai
accesibil în perioada de pre-aderare a ţării la
Uniunea Europeană decât în prezent. De aici,
necesitatea existenţei unei atitudini mai proactive
a instituţiilor europene pentru a ajuta România în
accesarea diferitelor fonduri europene, precum şi
a implementării legislaţiei europene33. Altfel spus,
este de datoria instituţiilor Uniunii Europene să
ofere o îndrumare privind accesarea diferitelor
fonduri europene.
Per ansamblu, aşteptarea românilor că aderarea
ţării la UE va aduce cu sine bunăstare, pace socială,
dezvoltare economică şi umană nu s-a împlinit
decât parţial.
3.2. Realitatea privind aşteptările guvernanţilor români faţă de aderarea ţării la UE
Apreciem că aşteptările generale ale statelor
membre şi candidate faţă de aderarea la Uniunea
Europeană la nivelul României s-au atins aproape
în totalitate.
În ceea ce priveşte aşteptările specifice
guvernanţilor români vis-à-vis de aderarea ţării la
UE, situaţia este, în opinia noastră, următoarea:
• Acordarea unui sprijin concret instituţional, organizaţional, material şi financiar României în vederea realizării reformelor sociale, economice, poli-
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tice, juridice, administrative şi de mediu. România,
pentru a ajunge la nivelul statelor membre UE dezvoltate – pe toate dimensiunile şi componentele vieţii şi activităţii umane – a avut şi are sprijinul condiţionat politic al UE. În acest sens, se cuvin analizate
reacţiile reprezentanţilor instituţiilor europene faţă
de criza politică din România din lunile iulie-august
2012, de exemplu, faţă de măsura constituţională de
suspendare a preşedintelui ţării.
• Ajutor real şi concret acordat guvernului
României în implementarea principiilor, valorilor
şi normelor europene. Şi în acest caz, ajutorul
acordat României a fost unul condiţionat de
îndeplinirea unor cerinţe din partea unor instituţii
ale UE, care, în opinia unora, aduc atingere
suveranităţii naţionale34.
• Susţinerea reală a împlinirii intereselor
naţionale în şi prin realizarea intereselor europene.
Aşa cum am mai afirmat, România, ca şi celelalte
state ce au aderat de-a lungul timpului la UE, a făcut
acest pas decisiv pentru evoluţia sa democratică,
economică şi umană, urmărind astfel atingerea
intereselor sale naţionale. Totuşi, dacă analizăm
maniera în care firme europene s-au implicat în
privatizarea unor întreprinderi româneşti, se poate
constata că s-a urmărit satisfacerea unor interese de
grup şi naţionale ale unor state membre şi mai puţin
dezvoltarea economică armonioasă a României. În
acest sens, se poate da ca exemplu privatizarea SN
PETROM SA, care nu a adus beneficiile aşteptate
pentru România35.
• Sprijin adecvat în prezervarea patrimoniului
naţional, al promovării valorilor şi produselor
culturii naţionale. Sprijinul instituţiilor europene
este prezent, dar, din pricina birocraţiei UE şi
a celei autohtone, se materializează cu destule
dificultăţi.
• Asigurarea unui statut internaţional înalt
României. Ţara noastră, prin implicarea activă,
responsabilă şi concretă în diferite activităţi şi
acţiuni ale UE, îşi consolidează pe zi ce trece
statutul regional şi internaţional. În acest sens,
calitatea României de stat membru al UE joacă un
rol semnificativ.
3.3. Realitatea privind aşteptările UE şi ale
statelor sale membre faţă de aderarea României
În opinia noastră, aşteptările UE şi ale statelor
membre faţă de aderarea României sunt în mare
măsură îndeplinite. Aici, a intervenit tendinţa
guvernanţilor şi a reprezentanţilor clasei politice

IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2012

PUNCTE DE VEDERE
din România de a manifesta o ascultare deplină a
străinătăţii, în aproape orice situaţie. În general,
comportamentul obedient faţă de orice directivă
sau indicaţie de la Bruxelles sau din partea unui
funcţionar al UE este cvasi-general din partea
reprezentanţilor statului român, a funcţionarilor
români şi a altor categorii de populaţie. În acest
context, acceptarea valorilor promovate de UE
este permanentă şi constantă. De asemenea,
organizarea vieţii şi activităţii umane din România
a preluat aproape în întregime modelul european.
Totodată, România, cu mici excepţii,36 s-a implicat
în toate activităţile UE de prevenire şi soluţionare
crizelor de pe continent şi din lume. Şi pe această
cale, ţara noastră a sprijinit realizarea intereselor
generale europene.
Opinia relativ negativă oarecum generalizată
în ţările occidentale privind nivelul de civilizaţie
şi dezvoltare socială, economică şi umană ale
României cu greu se poate schimba în câţiva ani
de la aderarea la UE37. De aici, tratamentul uneori
discriminatoriu al UE, de fapt al instituţiilor
sale, faţă de România. Astfel, deşi ţara noastră a
îndeplinit criteriile de aderare la Spaţiul Schengen,
totuşi nu a fost acceptată, invocându-se diferite
argumente fără legătură cu normele statuate în
asemenea situaţii38.
Concluzii
Aderarea României la Uniunea Europeană a
fost un eveniment semnificativ, însoţit de multiple
aşteptări ale populaţiei ţării, ale guvernanţilor şi ale
clasei politice româneşti. Aceste aşteptări priveau
în esenţă prosperitatea economică, dezvoltarea
socială şi umană, implementarea reală a valorilor
UE şi tratarea României ca un partener egal, în
toate privinţele, de către instituţiile şi funcţionarii
europeni şi de către celelalte state membre.
O succintă analiză a împlinirii acestor aşteptări
relevă că multe dintre ele au rămas la stadiul de
dorinţe, năzuinţe sau aspiraţii. Aceasta atât din
motive ce ţin de societatea românească, de tradiţiile,
cutumele, valorile şi interesele naţionale, cât şi
de maniera în care instituţiile UE şi funcţionarii
acestora percep sau îşi reprezintă România şi pe
cetăţenii ei.
Calitatea de cetăţean european a populaţiei
României, prin conţinutul său, nu implică toate
drepturile care derivă din aceasta, ci rămâne doar
un titlu onorific.

Diminuarea
ecartului
între
aşteptările
cetăţenilor români faţă de aderarea ţării la UE şi
realităţile sociale, economice, politice, culturale şi
nu numai se poate face prin eforturile concertate
ale reprezentanţilor României la Bruxelles, ale
guvernanţilor români şi mass-media autohtonă
de a înfăţişa viaţa, civilizaţia şi cultura societăţii
româneşti cu mai multă rigoare, patriotism şi
demnitate naţională, pe de o parte, şi schimbarea
atitudinii şi comportamentului UE, a instituţiilor
sale şi funcţionarilor săi faţă de ţara noastră,
tratând-o ca pe celelalte state membre, şi nu în
mod discriminatoriu39.
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NOTE DE LECTURĂ

COMPLEXUL DE SECURITATE
„ZONA EXTINSĂ A MĂRII NEGRE”

Dintre noutăţile editoriale apărute în acest
an sub egida editurii Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I”, semnalăm Complexul de
securitate „Zona Extinsă a Mării Negre”, al cărei
autor este domnul colonel conferenţiar universitar
dr. Gheorghe CALOPĂREANU.
Cartea este structurată în trei capitole, primul
jalonând o serie de repere istorice şi geostrategice,
incluzând riscurile de securitate în arealul vizat
(ameninţări şi provocări de natură transfrontalieră
în domenii ca migraţia, prevenirea criminalităţii,
infrastructura sau poluarea), al doilea capitol
analizând, în mod obiectiv şi echidistant, de o
manieră pertinentă, politica actorilor de tip statal,
regional şi nonregional ai scenei pontice, iar cel
de-al treilea abordând componenta de cooperare a
securităţii în Zona Extinsă a Mării Negre.
Autorul evidenţiază multiplele valenţe geopolitice, sociale, culturale şi politice remarcabile ale
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regiunii, în contextul transformărilor geopolitice
ale ultimelor două decenii, survenite în urma căderii comunismului şi a extinderii NATO şi UE înspre
Est – acelea de platformă a proiectării forţei militare în Asia şi în Orientul Mijlociu, de zonă tampon
pentru ameninţări asimetrice, de zonă cheie pentru
testarea capacităţii de propagare a democraţiei şi
securităţii în afara Europei şi, nu în ultimul rând,
de zonă de prelucrare, tranzit şi transport al petrolului şi gazelor naturale.
Poziţia sa de punte de legătură între Europa,
Asia Centrală, Sud-Estul Mediteranei şi Orientul
Mijlociu şi, în plus, valorizarea potenţialelor
economic şi comercial ale Mării Negre au
transformat regiunea într-o miză geostrategică de
proporţii, astfel că, se subliniază în lucrare, pe lângă
statele riverane, în zonă au ajuns să se implice, şi
alţi actori importanţi, precum NATO, UE, SUA,
Japonia, ţările arabe, ţările caspice, interesaţi să
joace un rol important în regiune.
Astfel, se desprinde ideea că Regiunea Mării
Negre a ajuns, în timp, în centrul intereselor
strategice într-un spaţiu geografic în care, sub
aspectul cooperării regionale, tinde să joace rolul
principal. Acest tip de relaţionare locală nu ar
putea să se manifeste pozitiv faţă de popoarele
statelor implicate fără eforturi de consolidare
democratică din partea lor, fără a beneficia de
avantajele globalizării şi ale acquis-ului comunitar
pentru ţările din Europa Centrală şi de Sud-Est şi
fără interesul şi atractivitatea acestora din urmă
faţă de NATO şi UE.
Lucrarea evidenţiază totodată că, în condiţiile
actuale, managementul problemelor din acest spaţiu reprezintă o provocare ce va întreţine o competiţie economică acerbă şi va presupune permanent
armonizarea eforturilor pentru dezvoltarea şi materializarea unor proiecte de cooperare şi întărire a
securităţii. În opinia autorului, cooperarea multilaterală trebuie privită ca o şansă a menţinerii stabili-
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tăţii în regiune, având în vedere că anumite probleme bilaterale nerezolvate au împiedicat elaborarea
unor planuri regionale concrete şi realiste. Lucrarea
de faţă aduce argumente solide ideii că transformarea bazinului Mării Negre într-un pol al stabilităţii
politice şi al dezvoltării economice, concomitent
cu extinderea climatului de pace şi de securitate,
trebuie să reprezinte o prioritate a activităţii viitoare pentru statele din Zona Extinsă a Mării Negre,
cât şi pentru organizaţiile euroatlantice cu responsabilităţi în domeniul securităţii regionale. Este
considerată necesară dezvoltarea unor mecanisme
instituţionale active şi eficiente de monitorizare în
zone care se pot transforma cu uşurinţă în zone de
conflict. De asemenea, este evidenţiată viziunea
României cu privire la această regiune, şi anume
necesitatea unei iniţiative cu un profil regional ridicat şi bine coordonată în zonă, concretizată prin
lansarea Forumului pentru Parteneriat şi Dialog la

Marea Neagră în 2006 la Bucureşti şi prin Forumul
privind Cooperarea în Domeniul Politicii la Marea
Neagră, în noiembrie 2011.
Axul central al lucrării îl constituie analiza
modului în care se poate contura şi pune în aplicare
o abordare strategică holistică cu privire la această
regiune, arătându-se totodată că actorul care este de
aşteptat să facă acest lucru este Uniunea Europeană,
care are două state membre riverane Mării Negre,
regiune vitală securităţii sale şi ambiţiile sale de
politică externă.
Una din principalele concluzii ale lucrării
reclamă nevoia unei strategii euroatlantice clare,
care să conjuge eforturile internaţionale de
soluţionare a conflictelor îngheţate cu transferul
culturii democratice, şi care, în final, să aducă mai
multă încredere, mai multă stabilitate şi mai multă
prosperitate.
Daniela RĂPAN *
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AGENDA CSSAS

IULIE-SEPTEMBRIE 2012

ACTIVITĂŢI ALE CENTRULUI
DE STUDII STRATEGICE DE APĂRARE
ŞI SECURITATE
CSSAS organizează conferinţa internaţională STRATEGII XXI, cu tema
„Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate”, ediţia a XII-a, în zilele de
22 - 23 noiembrie 2012, la sediul universităţii.
Tematica abordată în acest an se referă la noi aspecte în evoluţia mediului
de securitate internaţional, echilibrul de putere în contextul evoluţiilor relaţiilor
internaţionale, potenţiale riscuri şi ameninţări pentru mediul de securitate, impactul
statelor emergente asupra centrelor de putere regionale şi internaţionale, precum şi
la rolul actorilor nonstatali în evoluţia mediului de securitate.
La activitate au fost invitaţi să participe personal militar şi civil din administraţia centrală (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază), cadre
didactice şi cercetători din instituţii de învăţământ superior şi cercetare militare şi
civile, reprezentanţi ai organismelor neguvernamentale, dar şi colaboratori străini,
cercetători şi cadre didactice ai unor universităţi şi institute similare CSSAS/UNAp
„Carol I”. Persoanele interesate să participe la această sesiune ştiinţifică se pot înscrie folosind informaţiile afişate pe site-ul Centrului, la adresa http//cssas.unap.ro.
În buna tradiţie instituită de cei doisprezece ani de activitate ştiinţifică susţinută
la nivel înalt, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate reînnoieşte seria
apariţiilor editoriale din colecţia Studii de Securitate şi Apărare, propunând un nou
format şi deschizând perspectiva accesibilităţii studiilor sale nu numai la nivel
naţional, ci – prin publicarea de acum înainte a seriei exclusiv în limba engleză
– la nivel internaţional. Gradul de vizibilitate va creşte, astfel, atât prin publicarea
colecţiei în limba engleză, cât şi prin subiectele care vor fi tratate exclusiv prin
prisma domeniului de expertiză al fiecărui cercetător din cadrul CSSAS.
Primul volum al noii colecţii are drept temă Common and national interests
within EU framework şi va apărea sub coordonarea critică a doi deja cunoscuţi
cercetători ai CSSAS, Cristian BĂHNĂREANU şi Mihai-Ştefan DINU. Prin
cumularea eforturilor colegilor şi cu sprijinul dedicat al directorului coordonator al
Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din Universitatea Naţională
de Apărare „Carol I”, prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI, coordonatorii volumului
reuşesc să aducă în prin plan, printr-o abordare obiectivă, critică şi realistă, aspecte
contemporane, uneori controversate, dar de maximă importanţă, relaţionate
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complexului proces de integrare europeană. Fiecare capitol al lucrării tratează subiecte care aparţin
domeniului de expertiză al autorilor, de cele mai multe ori de o manieră inter-disciplinară, necesară
surprinderii unei radiografii cât mai precise a procesului integrării europene la acest moment.
Dorind să nu epuizăm curiozitatea firească a publicului cititor deja tradiţional al lucrărilor CSSAS,
dar răspunzând nevoii la fel de naturale de comunicare şi informare, dezvăluim că volumul menţionat va
ieşi de sub tipar, cel mai târziu, în prima jumătate a lunii octombrie, o recenzie critică a acestuia urmând
să apară în numărul 4 al revistei Impact strategic.

Irina TĂTARU
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GHID PENTRU AUTORI

Le mulţumim celor interesaţi să publice în revista ştiinţifică bilingvă Impact strategic şi le supunem
atenţiei, totodată, aspectele pe care trebuie să le aibă în vedere la trimiterea articolelor.
STRUCTURA ARTICOLULUI
• Titlul articolului
• O succintă prezentare de autor, care să cuprindă următoarele elemente (după caz): grad militar,
titlu didactic /cercetare, titlu ştiinţific, prenume, nume, e-mail, funcţia deţinută la principala afiliere
instituţională, (în cazul doctoranzilor domeniul cercetării, universitatea), oraşul, ţara de reşedinţă.
• Un rezumat relevant, de circa 150 de cuvinte
• 6 - 8 cuvinte-cheie
• Introducere / Consideraţii preliminare
• Două-patru capitole, eventual sub-capitole
• Concluzii
• Tabelele / graficele / imaginile se trimit şi separat, în format .jpeg / png. / .tiff. Dedesubt se scrie,
„Tabelul / Figura nr. 1, titlu”, menţionându-se sursa într-o notă de subsol, dacă este cazul.
• Note de subsol: toate sursele bibliografice citate se indică în notele de subsol în limba în care
au fost consultate.
• Bibliografie: se vor menţiona toate lucrările studiate. Sursele se ordonează alfabetic, după
numele autorului, şi se numerotează.
Exemplu de carte: GOLDSTEIN, Joshua S. ; PEVENHOUSE, Jon C., Relaţii internaţionale,
Editura Polirom, Iaşi, 2007. (la notele de subsol se indică şi nr. paginii/-lor).
Exemplu de articol: FRUNZETI, Teodor, Noile paradigme ale luptei armate şi influenţa lor
asupra pregătirii forţelor militare, în Impact Strategic, nr. 4 /2011, Editura Universităţii Naţionale de
Apărare „Carol I”, Bucureşti.
Sursele electronice se citează cu link-ul întreg, menţionând ce reprezintă acea sursă (la notele de
subsol se indică şi data la care a fost accesată).
DIMENSIUNILE ARTICOLULUI pot varia între minim 6 – maxim 12 pagini. Articolul se va
scrie cu font Times New Roman, dimensiune corp 11, spaţiere la 1 rând, cu diacritice; ghilimelele se
notează în limba română astfel: „…”. Salvarea se va face ca document Word 2003 (.doc). Titlul fişierului
în limba română trebuie să conţină numele autorului şi nu se scrie cu diacritice.
CRITERIILE DE SELECŢIE a articolelor sunt următoarele: circumscrierea în aria tematică a
revistei: actualitatea politico-militară; tendinţe şi perspective din domeniile securitate, apărare, geopolitică şi geostrategie, relaţii internaţionale, societatea informaţională; valoarea conţinutului ştiinţific;
originalitatea; caracterul de noutate - să nu mai fi fost publicat anterior; o bibliografie relevantă, care să
cuprindă lucrări de prestigiu şi surse recente; adecvarea la normele editoriale adoptate de revistă.
EVALUAREA ŞTIINŢIFICĂ a articolelor se realizează conform procesului double blind peer
review, de către cadre didactice universitare şi cercetători ştiinţifici specialişti în domeniul în care se
circumscrie articolul. Identitatea autorilor nu este cunoscută de evaluatori, iar numele evaluatorilor
nu este dezvăluit autorilor. Concluziile raportului de evaluare sunt aduse la cunoştinţa autorilor, ele
reprezentând argumentul pentru acceptarea / respingerea articolelor. În urma evaluării, există trei
posibilităţi: a) acceptarea articolului spre publicare ca atare sau cu modificări minore; b) acceptarea
articolului spre publicare, cu modificări / completări de substanţă sau c) respingerea articolului. Aducem
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la cunoştinţa autorilor că, anterior evaluării, articolele sunt supuse unui proces de analiză antiplagiat (cu
ajutorul softului www.strikeplagiarism.com).
TERMENE DE PREDARE: articolele vor fi trimise în format electronic la adresa de e-mail a
CSSAS, cssas@unap.ro, până la: 15 decembrie (nr. 1); 15 martie (nr. 2); 15 iunie (nr. 3) şi 15 septembrie
(nr. 4). Versiunea în limba engleză a articolului se predă redacţiei în termen de 10 zile de la agrearea
versiunii finale în limba română. Traducerea în limba engleză (British English sau American English,
respectând principiul consecvenţei) trebuie să fie completă şi corectă, corespunzătoare standardelor
academice, întrucât ediţia în limba engleză este indexată în prestigioase baze de date internaţionale şi
difuzată comunităţii ştiinţifice internaţionale. Citatele din lucrări / documente oficiale (legi, tratate etc.)
şi din declaraţiile existente în limba engleză ale unor personalităţi trebuie preluate ca atare din original.
Ghilimelele se notează în limba engleză astfel: “…”.
Redacţia îşi rezervă dreptul de a face sau de a solicita autorilor modificări ce se impun pe text.
Nerespectarea acestor instrucţiuni va atrage respingerea articolului.
Responsabilitatea privind conţinutul articolelor revine în totalitate autorilor, în conformitate cu
Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică
şi inovare. Articolele publicate sunt supuse legii copyright. Toate drepturile sunt rezervate Universităţii
Naţionale de Apărare „Carol I”, indiferent dacă se are în vedere întregul material sau o parte a acestuia,
în special drepturile privind traducerea, retipărirea, reutilizarea ilustraţiilor, citatele, difuzarea prin
mass-media, reproducerea pe microfilme sau orice alt mod şi stocarea în baze de date. Sunt autorizate
orice reproduceri, fără perceperea taxelor aferente, dacă este precizată sursa. Trimiterea articolului către
redacţie presupune acordul autorului în privinţa celor expuse mai sus.
Pentru mai multe detalii despre publicaţie, puteţi accesa site-ul nostru, http://impactstrategic.
unap.ro/index.html, sau puteţi contacta redacţia.
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Tehnoredactare computerizată: George RĂDUICĂ
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