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CUVÂNTUL EDITORULUI
IMPACT STRATEGIC, BILANŢUL ANULUI 2012
În ediţia de faţă a revistei, ultima din 2012, ne propunem un bilanţ în care să evidenţiem realizările
publicaţiei în acest an, care a adus pentru Impact strategic o serie de schimbări, atât în plan redacţional,
cât şi în cel al recunoaşterii la nivel naţional şi al vizibilităţii internaţionale.
Pe parcursul anului 2012, componenţa consiliului editorial s-a schimbat întrucâtva, acesta
îmbogăţindu-se cu membri prestigioşi ai universităţii noastre, dar şi ai unor instituţii de învăţământ din ţară şi
din străinătate. La fel s-a întâmplat şi în cazul referenţilor ştiinţifici – pe lângă membrii permanenţi, redacţia
a beneficiat de colaborarea şi expertiza unor cadre didactice ai UNAp „Carol I” în domenii specializate ale
ştiinţelor militare. De asemenea, colectivului redacţional al revistei a funcţionat într-o nouă formulă.
Consiliul ştiinţific al CSSAS, care coordonează publicaţia, a adoptat în 2012 o serie de schimbări
editoriale de detaliu, pe care suntem siguri că cititorii noştri atenţi le-au remarcat: redenumirea celei de
a doua teme, includerea unor lucrări ce abordează elemente şi aspecte privind comunitatea de informaţii,
standardizarea prezentărilor de autor etc. De asemenea, ghidul pentru autori a fost actualizat în permanenţă,
astfel încât să corespundă rigorilor editoriale impuse de exigenţele bazelor de date internaţionale.
În privinţa parcursului articolelor propuse spre publicare, semnalăm că materialele sunt supuse
în primă instanţă scanării anti-plagiat (cu ajutorul programului StrikePlagiarism), fiind apoi evaluate
din punct de vedere ştiinţific (double blind peer review) conform unor criterii obiective. Rigurozitatea
evaluatorilor, concretizată în recomandări aduse autorilor, contribuie la menţinerea şi creşterea calităţii
materialelor publicate.
În ceea ce priveşte recunoaşterea la nivel naţional, până în 2011, publicaţia a deţinut standardul
de calitate categoria B+, acordat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior
(CNCSIS) din România. Începând cu 2012, Impact strategic este „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).
Cu referire la vizibilitatea pe plan internaţional, publicaţia a fost acceptată acest an în vederea
includerii în două prestigioase baze de date internaţionale EBSCO (SUA) şi ProQuest (SUA). Concomitent,
revista va continua să fie indexată în CEEOL (Central and Eastern European Online Library, Germania)
şi Index Copernicus International (Polonia). Aprecierea internaţională a calităţii revistei este confirmată
şi de prezenţa ei, tot din 2012, pe site-ul Bibliotecii multimedia NATO.
Considerăm că, datorită includerii revistei în noile baze de date internaţionale, interesul de a
publica în Impact strategic a crescut, publicaţia beneficiind, în perioada analizată, de contribuţia
constantă a unor autori din străinătate (Slovacia, Polonia, Turcia, Ungaria, Republica Moldova, Serbia,
Italia). Colaboratorii obişnuiţi ai publicaţiei sunt experţi şi personalităţi marcante din domeniul cercetării
ştiinţifice şi învăţământului superior militar şi civil, naţional şi internaţional, din structurile sistemului
naţional de apărare, precum Ministerul Apărării Naţionale, Statul Major General, statele majore ale
categoriilor de forţe ale armatei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Afacerilor Externe,
şi alte instituţii de conducere ale statului, organizaţii neguvernamentale.
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.
În încheiere, doresc să aduc mulţumiri tuturor celor care au contribuit în acest an la apariţia
revistei şi la creşterea prestigiului său.
CS II dr. Petre DUŢU,
Redactor-şef Impact strategic,
Director interimar al Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
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CONVENŢIONAL
ŞI NECONVENŢIONAL
ÎN ACŢIUNILE MILITARE
Dr. Teodor FRUNZETI*

Sfârşitul Războiului Rece, precum şi
accelerarea ritmului globalizării şi dezvoltarea
rapidă a mijloacelor de luptă au adus în discuţie
o nouă fizionomie a acţiunilor militare, care,
pe lângă războiul convenţional, includ acum
şi războiul neconvenţional şi acţiunile militare
altele decât războiul. În acest context, articolul
de faţă încearcă să răspundă la întrebarea „Este
dihotomia convenţional/neconvenţional reală în
ceea ce priveşte acţiunile militare contemporane
sau elementele corespunzătoare fiecărei dimensiuni
se întrepătrund în realizarea cu succes a scopului
final?”.
Cuvinte-cheie: convenţional, neconvenţional,
acţiuni militare, război, acţiuni militare altele decât
războiul (operaţii de pace), război convenţional,
război neconvenţional
1. Consideraţii preliminare
Sfârşitul Războiului Rece a declanşat o
schimbare de paradigmă referitoare la ordinea
mondială, nu doar sub aspectul mutaţiei de la
bipolaritate la multipolaritate, ci şi în ceea ce
priveşte multiplicarea şi apariţia unor noi faţete
ale războiului. Acestea au fost şi sunt prezente
pe aproape toate continentele, fiind favorizate de

factori precum intoleranţa etnică şi religioasă,
instabilitatea politică şi economică sau schimbările
ideologice ce au fost declanşate în noile democraţii.
Pe lângă schimbarea de paradigmă menţionată,
globalizarea s-a accentuat, iar efectele sale au
căpătat atât conotaţii pozitive, cât şi negative:
stimularea creşterii economice şi a deschiderii
culturale a societăţilor, dar şi destabilizarea ţărilor,
vulnerabilizarea lor la evoluţiile economice
internaţionale şi alienarea unor culturi tradiţionale.
Se poate spune că unul dintre rezultatele globalizării
a fost împărţirea lumii într-o parte democratică
şi stabilă şi o parte instabilă, preponderentă,
caracterizată de sărăcie, şomaj, dezechilibru al
puterilor şi extremism. Au luat naştere pericole
importante la adresa securităţii internaţionale,
dar mai ales naţionale: terorismul internaţional,
statele instabile, proliferarea armelor de distrugere
în masă, tensiunile etnice, lupta pentru resurse,
traficul de droguri şi crima organizată etc.
Astfel, momentele ce au marcat lumea postRăzboi Rece au fost intervenţia NATO în Balcani
şi atacurile teroriste asupra Statelor Unite ale
Americii, din 11 septembrie 2001. În timp ce
primul a declanşat procesul de transformare
al NATO, cel de-al doilea moment a marcat o
puternică schimbare a percepţiei asupra securităţii,

* 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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introducând ca prim punct pe agendele de
securitate naţionale şi internaţionale problema
terorismului transnaţional. Evenimentele ce au
urmat au arătat că strategia militară este şi ea
influenţată de globalizare. Atacurile teroriste din
SUA au demonstrat, pe de o parte, că terorişti pot
elabora o strategie globală, exploatând tehnologiile
de comunicaţii, reţelele financiare şi libertatea de
mişcare a oamenilor, iar pe de altă parte, campania
militară ca răspuns la ameninţarea teroristă a fost
considerată drept „primul război al secolului al
XXI-lea”, după cum a afirmat fostul Preşedinte
American, George W. Bush1. Aşadar, se poate
afirma că globalizarea a determinat producerea
unor modificări semnificative în modalităţile
de ducere a războiului. De altfel, încă din prima
jumătate a secolului al XIX-lea, Carl von
Clausewitz a constatat că fiecare epocă are propriul
tip de război, propriile constrângeri şi propriile
percepţii şi, de aceea, pentru fiecare epocă ar trebui
să fie dezvoltată o teorie a războiului specifică2. În
consecinţă, evenimentele fiecărei epoci trebuie să
fie analizate în lumina particularităţilor acesteia.
În toate aceste schimbări, a rămas ca o constantă
celebra maximă a lui Cicero din discursul Pro
Milone (Pro Tito Annio Milone ad iudicem oratio,
52 îHr) „Inter arma enim silent leges” (Pe timp de
război, legile amuţesc), ce îşi păstrează validitatea
atât în cazul acţiunilor militare convenţionale, cât
şi în cazul celor neconvenţionale.
2. Câteva delimitări conceptuale
A analiza aspectele convenţionale şi
neconvenţionale ale acţiunilor militare necesită,
în primul rând, realizarea câtorva delimitări
conceptuale, deoarece literatura de specialitate
internaţională înregistrează o largă varietate de
formulări teoretice, în special în ceea ce priveşte
noile tipuri de conflicte. Astfel, aducem în atenţie
concepte atât din literatura românească, cât şi din
cea americană sau chiar indiană (India este una
dintre ţările cu tradiţie în strategia militară).
Acţiunea militară este considerată a fi orice
acţiune executată cu mijloace militare, decisă de
guvern şi a cărei conducere generală este asigurată
de şeful statului major general3. Ea constituie
ansamblul coerent de activităţi organizate şi
desfăşurate de către armată şi/sau diferite structuri
militare, pe timp de pace, criză şi conflict, în vederea
atingerii unor obiective strategice, operative şi

tactice. Acţiune militară este atât conflictul armat,
cât şi operaţiile altele decât războiul şi poate fi
organizată şi desfăşurată atât la nivel strategic
(când îşi propune scopuri similare ca nivel), cât
şi operativ şi tactic (când obiectivele propuse au
nivel operativ şi, respectiv, tactic).4
În ceea ce priveşte războiul convenţional, clasic,
definiţiile sunt aproape identice în toată lumea: tip
de război în care nu se folosesc armele de nimicire
în masă, ci numai mijloacele de luptă clasice; lupta
se duce numai cu forţe armate regulate, deosebinduse în acest fel de războaiele duse cu forţe armate
neregulate (miliţii, gherile, partizani etc.)5. De
asemenea, lupta se duce între două sau mai multe
state într-o confruntare deschisă, forţele fiecărei
părţi sunt bine definite, iar scopul general este de
a slăbi sau distruge forţa militară a inamicului şi
capacitatea de a se angaja în războiul convenţional.
În literatura americană se menţionează că, pentru a
forţa capitularea, una dintre părţi poate recurge la
tactici specifice războiului neconvenţional6.
Războiul neconvenţional mai este denumit în
literatura militară românească şi război special şi
reprezintă: forma de ducere a luptei politice cu
mijloace nepolitice, dar şi nonmilitare; transpunerea
în practică, în mod planificat şi coordonat, a
măsurilor politice, economice, psihologice,
propagandistice, militare etc. împotriva unui stat
pentru destabilizarea sa, înlocuirea puterii politice
şi aducerea acestuia în stare de dependenţă şi
subordonare7. În literatura americană, conceptul de
război neconvenţional (unconventional warfare)
cuprinde activităţile duse pentru a permite unei
mişcări de rezistenţă sau insurgenţă să constrângă,
să submineze sau să răstoarne un guvern sau o putere
ocupantă prin operaţii purtate prin intermediul sau
cu o forţă ilegală, auxiliară sau de gherilă într-o
zonă interzisă8. „Dicţionarul de termeni militari
şi asociaţi” al Departamentului American pentru
Apărare include şi conceptul de război neregulat
(irregular warfare), ca luptă violentă între actori
statali şi nonstatali pentru legitimitate şi influenţă
asupra unei populaţii relevante9. Războiul neregulat
favorizează abordările indirecte şi asimetrice
prin aceea că poate angaja întregul spectru de
capabilităţi militare şi de altă natură, cu scopul de
a eroda puterea, influenţa şi voinţa adversarului.
Pentru toate aceste situaţii, India, prin doctrina
referitoare la războiul subconvenţional10 (subconventional warfare), introduce acest termen
generic ce include toate conflictele armate care
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sunt peste nivelul coexistenţei paşnice a statelor,
dar sub pragul războiului, inclusiv militantismul,
insurgenţa, războiul de proximitate şi terorismul
angajate ca mijloace în mişcările de insurecţie sau
purtate independent11.
Neconvenţional, special, neregulat, subconvenţional sau chiar asimetric, acest tip de război
diferă de cel convenţional prin aceea că distincţiile
între „în faţa liniei frontului” şi „în spatele liniei
frontului”, între acţiunile strategice şi cele tactice,
precum şi între combatanţi şi necombatanţi devin
ambigue.
În literatura americană şi nu numai, distincţia
convenţional/neconvenţional porneşte chiar de la
nivelul principiilor războiului: de la nouă principii
ale războiului convenţional (obiectiv, ofensivă,
masă, manevră, unitatea de comandă, economia
de forţe, securitate, surpriză, simplitate) la 20 de
principii politice şi strategice, pe de o parte, şi
operaţionale şi tactice, pe de altă parte, ale războiului
neconvenţional12. Cele 20 de noi principii propuse
se suprapun pe cele patru niveluri, menţionate în
figura nr. 1.
Se observă că aceste principii sunt derivate din
cele ale războiului de gherilă şi încearcă să surprindă
complexitatea războiului neconvenţional, ce nu
numai că nu are o definiţie clară care întruneşte
consensul experţilor în strategie militară, dar nici
nu face obiectul unor politici şi doctrine coerente,
exceptând câteva cazuri. Dificultatea de a formula
atât definiţia, cât şi elementele de politici necesare
derivă din faptul că fiecare conflict neconvenţional
are propriile sale particularităţi ce pot fi identificate
în cauze, actori, mediu şi scop, ceea ce reduce
considerabil utilitatea lecţiilor învăţate.
De altfel, nici globalizarea, ca fenomen în afara
căruia nu poate fi realizat niciun demers ştiinţific,
nu uşurează analiza dimensiunii neconvenţionale
a acţiunilor militare, deoarece impactul acesteia
asupra strategiei militare este complex şi
neprevăzut. În prezent, strategia militară se bazează
pe tehnologiile de ultimă generaţie, iar unul
dintre principiile sale de bază este minimizarea
numărului de victime şi îmbunătăţirea eficienţei
acţiunilor militare. Sunt aduse astfel în discuţie
concepte precum apărare inteligentă, abordarea
cuprinzătoare, războiul bazat pe reţea, abordarea
bazată pe efecte, războiul de generaţia a IV-a şi a
V-a, războiul îndelungat, războiul hibrid, războiul
în mijlocul populaţiei etc.14.



3. Convenţional/neconvenţional în război
şi acţiuni militare altele decât războiul
Dezbaterea asupra dihotomiei convenţional/
neconvenţional în acţiunea militară trebuie să ia
în considerare categoriile principale de astfel de
acţiuni: pe de o parte, războiul cu diversele sale
forme (război convenţional, război nuclear, război
de gherilă, război civil, război bazat pe reţea,
război terorist, război împotriva terorismului,
război informaţional, război hibrid, război în
mijlocul populaţiei etc.), iar pe de alta, acţiunile
militare altele decât războiul (operaţii militare
post-conflict, operaţii militare de stabilizare, de
impunere/menţinere/susţinere a păcii, operaţii
psihologice, operaţii/acţiuni umanitare etc.).
Chiar dacă sintagma „acţiuni militare altele decât
războiul” este din ce în ce mai puţin folosită în
ultimii ani, fiind înlocuită de operaţiile de pace şi
alte concepte relaţionate, o vom readuce în discuţie
cu scopul de a sublinia aspectele convenţionale şi
neconvenţionale ale acţiunii militare.
În cele ce urmează, ne vom opri asupra acestor
principale două categorii de acţiuni militare şi
vom încerca să identificăm elementele dihotomiei
mai-sus-menţionate prin comparaţie cu definiţia
războiului convenţional şi principiile fundamentale
ale dreptului internaţional umanitar.
Dreptul internaţional umanitar convenţional
este structurat pe trei principii fundamentale cu
privire la mijloacele şi metodele de luptă:
1. Părţile într-un conflict armat nu au drept
nelimitat în ce priveşte alegerea mijloacelor şi
metodelor de război.
2. În utilizarea acestor mijloace şi metode
trebuie să se facă întotdeauna o distincţie netă între
obiectivele militare, pe de o parte, şi populaţia
civilă şi bunurile cu caracter civil, pe de altă parte,
astfel încât atacurile să nu fie îndreptate decât
împotriva primelor.
3. Să se limiteze, pe cât posibil, suferinţele pe
care le-ar putea îndura combatanţii şi proporţiile
distrugerilor.15
Aplicarea
acestor
principii
presupune
interzicerea mijloacelor şi metodelor de luptă care:
produc rău superfluu (efecte care agravează inutil
suferinţele persoanelor scoase din luptă, precum
răniţii, bolnavii, naufragiaţii); au efecte ce nu fac
distincţie între obiectivele militare, pe de o parte,
şi populaţia civilă şi bunurile cu caracter civil, pe
de altă parte (arme oarbe, chimice, bacteriologice
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Niveluri

Principii ale războiului neconvenţional
Respectarea legii, evitarea violenţei organizate; luarea în
considerare a voinţei poporului.
Cunoaşterea naturii conflictului; cunoaşterea inamicului
Cunoaştere
şi a culturii, credinţelor, atitudinilor acestuia; cunoaşterea
terenului.
Folosirea propagandei, fie pentru a mobiliza inamicul
Psihologie
şi a-i câştiga sprijinul, fie pentru a-l demoraliza şi a-i
distruge voinţa de a lupta.
Operaţii psihologice îndreptate către câştigarea inimii şi
Mobilizare
minţii populaţiei indigene.
Direcţionarea fiecărei operaţii militare către un obiectiv
Obiectiv
clar definit, decisiv şi tangibil.
Evaluarea riscului şi adoptarea unei atitudini realiste
vis-á-vis de succes; urmărirea scopurilor cu răbdare
Perseverenţă
şi sârguinţă; evitarea ambiţiei excesive în detrimentul
securităţii.
Coordonarea relaţiilor civil-militare şi integrarea tuturor
Unitate de efort
instrumentelor puterii naţionale.
Niciodată nu trebuie să i se permită inamicului să capete
un avantaj neaşteptat.
Securitate şi inducere în
Determinarea inamicului să-şi aloce resursele împotriva
eroare
unor unităţi şi poziţii false, în timp ce intenţiile şi locaţiile
reale sunt secrete.
Alocarea unui minim de putere de luptă esenţial pentru
Economia de forţe
eforturile secundare.
Iniţiativă
Exploatarea oportunităţii pentru câştigarea unui avantaj.
Evitarea consecvenţei în activitate ce ar permite
Imprevizibilitate
inamicului să prezică acţiunile viitoare.
Ofensivă
Profită, reţine şi exploatează iniţiativa.
Redirecţionarea activităţii astfel încât să răspundă noilor
Flexibilitate
situaţii şi misiuni.
Necesitatea capacităţii de a fi eficace în orice mediu şi
Adaptabilitate
orice condiţii.
Unităţi mici şi echipate uşor astfel încât să fie capabile de
Mobilitate
reacţie rapidă.
Plasarea inamicului într-o postură dezavantajoasă prin
Manevră
aplicarea flexibilă a manevrei.
Concentrarea forţelor într-un moment şi loc împotriva
unei vulnerabilităţi critice a inamicului, cu scopul
obţinerii rezultatelor decisive.
Concentrare şi dispersie
Plasarea forţelor astfel încât să fie evitată predictibilitatea,
dar păstrarea capacităţii de a reacţiona la atacurile
inamicului.
Lovirea inamicului la un moment, într-un loc şi într-un
Surpriză
mod care să îl surprindă.
Simplitate
Pregătirea unor planuri şi ordine concise şi clare.
Stabilirea unui tempo operaţional înalt care să forţeze
Viteză
inamicul într-un mod proactiv.
Figura nr. 1: Cele 20 de principii ale războiului neconvenţional13

Operaţional şi tactic

Politic şi strategic

Legitimitate
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şi armele nucleare şi termonucleare); şi au efecte
extinse, grave şi durabile asupra mediului natural
(armele bacteriologice, armele chimice, armele
nucleare, tehnicile de modificare a mediului)16.
Astfel, războiul convenţional ar trebui să
respecte aceste principii şi reguli, însă realitatea
este mult mai complexă, graniţa dintre convenţional
şi neconvenţional fiind deosebit de subţire.
Din această coexistenţă a dimensiunii
convenţionale şi a celei neconvenţionale, corelată
cu evoluţia umanităţii sub toate aspectele sale,
fizionomia acţiunilor militare se modifică în
permanenţă. Dacă până nu de mult (secolul al XXlea) se dezbătea preponderent doar despre războiul
convenţional şi cel nuclear, ultimele decenii au
adus în prim-plan o multitudine de concepte
precum cele menţionate anterior.
Războiul nuclear este considerat a fi ilustrarea
„clasică” a acţiunilor militare neconvenţionale.
Acesta presupune folosirea armamentului nuclear
ce, în comparaţie cu cel convenţional, este mai
distructiv atât ca scară, cât şi ca amploare a
distrugerilor. Un asemenea război este considerat a
avea risc existenţial pentru civilizaţie, în special cel
la scară largă care constă în folosirea armamentului
nuclear împotriva unei ţări (pe lângă ţintele
militare, sunt vizate şi cele economice şi civile).
De asemenea, este menţionat şi războiul nuclear
limitat, care se referă la folosirea armamentului
nuclear la scară redusă între doi sau mai mulţi
beligeranţi ce vizează în special ţintele militare, ca
preludiu la o invazie a forţelor convenţionale sau
ca măsură de prevenire a unui potenţial atac.
Războiul de gherilă este o formă de război
neregulat ce urmăreşte impunerea voinţei proprii
asupra adversarului, determinându-l să renunţe la
planurile sale prin uzarea forţelor, acţiuni militare
asimetrice şi atipice, deosebit de violente. Sunt
implicate mici grupuri de combatanţi, inclusiv
civili înarmaţi ce folosesc tactici militare precum
ambuscadele, sabotajele şi raidurile, şi posedă
o mobilitate deosebită de a hărţui o armată
tradiţională mai numeroasă şi mai puţin mobilă
sau de a lovi o ţintă vulnerabilă, având capacitatea
de retragere imediată. Aşadar, războiul de gherilă
îmbină armamentul şi tacticile convenţionale cu
cele neconvenţionale.
Războiul civil urmăreşte impunerea voinţei
unei părţi asupra altei părţi, în termeni de preluarea
controlului asupra unei ţări sau regiuni, câştigarea
independenţei unei regiuni, schimbarea politicii
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guvernamentale şi chiar cucerirea puterii politice
prin folosirea forţei militare. Războiul civil este
un conflict de intensitate ridicată deoarece implică
adesea forţe armate regulate numeroase, organizate
şi susţinute, iar numărul victimelor rezultate este
mare şi consumul de resurse – ridicat. În ceea ce
priveşte dihotomia convenţional/neconvenţional,
în războiul civil predomină una sau alta dintre
dimensiuni în funcţie de modalitatea de ducere a
luptei: convenţional, când există linii de front clare
şi armate regulate; neconvenţional, atunci când fie
una dintre părţi, fie amândouă au caracteristici
neregulate, iar liniile de front nu sunt clare.
Războiul bazat pe reţea (RBR) este un concept
specific erei informaţionale ce îşi are originile în
schimbările fundamentale ale societăţii occidentale
contemporane, în special în domeniile economic,
tehnologic şi informaţional, precum: variaţia în
centrul platformei bazată pe reţea (reţeaua centrală)
de tipul C4, diferenţa dintre viziunea (acţiunea)
independentă şi cea specifică unui sistem dinamic
complex care se adaptează fără întrerupere şi, nu
în ultimul rând, importanţa din ce în ce mai mare a
opţiunilor strategice pentru adaptare şi chiar pentru
supravieţuire în astfel de sisteme schimbătoare17.
RBR este un război modern, în care se folosesc
sistemele C4I2SR organizate într-o reţea centrală,
o reţea a senzorilor şi o reţea a platformelor de
luptă, ce folosesc tehnologia informaţiei, sisteme
performante de armamente şi capabilităţi tehnice
deosebite. Despre acest tip de război s-a scris mult,
aşteptările fiind ca RBR să schimbe caracterul
şi natura războiului, determinând războiul
convenţional să devină caduc18.
Războiul terorist urmăreşte, prin violenţă
extremă şi surprinzătoare, crearea unei situaţii
internaţionale
sau
regionale
tensionate,
caracterizată prin teroare, spaimă şi confuzie19.
Evenimentele ultimilor ani au arătat că principalul
scop politic al unui astfel de război este lovirea
lumii civilizate pentru a o eroda sau distruge în
numele unor idealuri extremiste, iar acţiunile
militare întreprinse produc pierderi în rândul
populaţiei civile şi al instituţiilor politice, sociale
şi culturale. Războiul terorist, în mod evident, nu
se conformează normelor dreptului internaţional
umanitar, preponderente fiind strategiile, tehnicile
şi mijloacele neconvenţionale.
Războiul împotriva terorismului s-a născut
din dorinţa de a eradica fenomenul terorist ca
urmare a atacurilor teroriste împotriva SUA din
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11 septembrie 2001 şi nu se referă la operaţiile şi
campaniile antiteroriste purtate de Rusia sau India.
Acest tip de război a mai fost denumit şi al Treilea
Război Mondial, al Patrulea Război Mondial
(considerând că Războiul Rece a fost cel de-al
treilea), Războiul Îndelungat, Războiul Global
împotriva Terorismului, Războiul împotriva alQuaeda etc. Răspunsul american la atacurile din
11 septembrie a fost multidimensional şi a cuprins
atât dimensiunea convenţională a războiului, cât
şi pe cea neconvenţională: apărarea instituţiilor
şi obiectivelor strategice prin mijloace militare;
distrugerea reţelelor, infrastructurilor şi bazelor
organizaţiilor teroriste.
Războiul informaţional se referă la impunerea
voinţei politice prin crearea unui sistem
informaţional impenetrabil, activ, ofensiv în
măsură să asigure dominanţa informaţională
continuă20 şi implică strângerea de informaţii
tactice, asigurarea validităţii informaţiilor, folosirea
propagandei şi a dezinformării pentru a demoraliza
sau manipula inamicul şi publicul, subminarea
calităţii informaţiilor părţii adverse şi împiedicarea
culegerii informaţiilor de către aceasta. Se pare că
războiul informaţional depăşeşte graniţa dintre
convenţional şi neconvenţional prin aceea că
trupele, tancurile, avioanele, submarinele, rachetele
şi alte armamente convenţionale sunt înlocuite
cu coduri digitale binare şi duc la numerizarea
câmpului de luptă. În literatura americană se mai
vorbeşte şi despre războiul electronic şi războiul
cibernetic.
Războiul hibrid reprezintă exemplul cel mai
elocvent pentru imposibilitatea delimitării clare a
dimensiunii convenţionale a acţiunii militare de cea
neconvenţională: îmbină războiul convenţional, cu
cel neregulat şi cu războiul cibernetic. Mai mult,
războiul hibrid este o combinaţie între războiul
simetric şi cel asimetric, în care forţele duc operaţii
militare convenţionale împotriva forţelor şi ţintelor
inamice şi, în acelaşi timp, încearcă să obţină
controlul populaţiei indigene din zona de conflict,
prin securizarea şi stabilizarea acesteia (operaţii
de stabilizare)21. Aşadar, acest tip de război face
trecerea şi către acţiunile militare altele decât
războiul, acele operaţii de pace enunţate anterior.
Operaţiile de pace sau acţiunile militare altele
decât războiul reprezintă răspunsul la crize al
unor agenţii şi naţiuni prin operaţii de contingenţă
limitate, ce implică toate instrumentele puterii
naţionale cu misiuni de reducere a conflictului,

recurs la pace şi modelarea mediului astfel încât
să facă posibile reconcilierea şi reconstrucţia şi
să faciliteze tranziţia către o guvernare legitimă22.
Este evident că provocările cu care se confruntă
unităţile militare în cadrul operaţiilor de pace
sunt diferite de cele din cadrul operaţiilor militare
convenţionale. Factorii ce diferenţiază războiul
convenţional de acţiunile militare altele decât
războiul includ principiile operaţionale, lipsa
unei direcţii strategice, extinderea domeniului de
aplicare, intelligence limitat, diversitate culturală
şi politică, actori multipli, expunere media, lipsa
sau limitarea statului de drept, reguli de angajare
constrictive, posibilitate de manifestare în medii
austere, dominare prin operaţii mici şi independente,
nevoia de prezenţă vizibilă, desfăşurare în zone
urbanizate, nevoia de a integra unităţi de operaţii
psihologice şi afaceri civile, necesitatea unor
negocieri extinse23. Intervenţiile din ultimii ani au
subliniat ineficienţa sub anumite aspecte a acestor
operaţii rezultată din aplicarea greşită a principiilor
operaţionale sau din înţelegerea neadecvată a
caracteristicilor mediilor în care au fost desfăşurate
operaţiile trecute, dar şi a motivelor succesului de
care s-au bucurat tacticile inovatoare folosite.
Cele mai semnificative diferenţe între acţiunile
militare convenţionale şi operaţiile de pace apar
în ceea ce priveşte principiile ce le guvernează.
Spre deosebire de primele, unde scopul strategic
constă în înfrângerea adversarului şi îndeplinirea
unor obiective strategice naţionale sau de alianţă,
în operaţiile de pace se urmăreşte fie soluţionarea
situaţiilor de criză fără a se mai ajunge la război,
fie restaurarea păcii sau impunerea termenilor
definiţi prin mandat cu păstrarea caracterului
imparţial al operaţiei, fie sprijinirea populaţiei
aflate în dificultate în urma unor războaie, conflicte,
crize şi dezastre. Obiectivul, ofensiva, masa,
manevra, unitatea de comandă, economia de forţe,
securitatea, surpriza şi simplitatea rămân principiile
dominante pentru acţiunile militare convenţionale,
însă, în opinia anumitor specialişti, pe măsură ce
caracteristicile mediului internaţional de securitate
s-au modificat, unele dintre aceste principii au
devenit preponderente în noile tipuri de acţiuni
militare altele decât războiul: unitatea de efort,
restricţionarea, perseverenţa şi legitimitatea24.
Unitatea de efort se referă la necesitatea coordonării
atât la nivel multinaţional a forţelor, cât şi la nivelul
cooperării cu diverse structuri nonguvernamentale.
Principiul restricţiei este, de asemenea, deosebit de
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important pentru operaţiile de pace deoarece, spre
deosebire de acţiunile militare convenţionale al
căror succes este favorizat de folosirea copleşitoare
a forţei, în acest caz lipsa restricţionărilor în ceea
ce priveşte folosirea forţelor poate avea efecte
adverse. Perseverenţa este un principiu-cheie în
acţiunile militare altele decât războiul din cauza
termenului lung de desfăşurare a acestora, unii
analişti considerând că este nevoie chiar şi de
douăzeci de ani pentru a putea furniza schimbarea
socială necesară evitării conflictului25. În fine,
legitimitatea este înţeleasă ca o condiţie necesară
pentru ca prezenţa forţei şi operaţiile executate
de către aceasta să fie percepute ca îndreptăţite,
având autoritatea de a folosi mijloacele adecvate
pentru realizarea scopurilor stabilite prin convenţii
recunoscute de părţi.
Din cele prezentate mai sus, se observă că
dihotomia dintre convenţional şi neconvenţional
în cadrul acţiunilor militare este forţată, cel puţin
în termeni teoretici absoluţi, deoarece, în prezent,
aceste două dimensiuni sunt coexistente în cadrul
aceleiaşi acţiuni, iar îmbinarea lor poate asigura
succesul acesteia. De asemenea, este evident
că, atunci când facem referire la acţiuni militare
neconvenţionale, înţelesul atribuit lor este cu mult
mai cuprinzător decât simpla plasare în antiteză
cu caracteristicile războiului convenţional, fiind
necesar şi recursul detaliat la principiile dreptului
internaţional umanitar, drept cadru de bază în
dezbaterile referitoare la acţiunile militare. Aşadar,
putem afirma că, exceptând războiul convenţional,
niciunul dintre tipurile de acţiuni militare prezentate
mai sus nu este exclusiv convenţional sau exclusiv
neconvenţional, ci toate includ caracteristici ale
ambelor dimensiuni.
Concluzii
În timp ce multe ţări au investit masiv în
ultimii ani în modernizarea forţelor convenţionale,
posibilitatea declanşării unui conflict de tipul
războiului convenţional a scăzut semnificativ.
Cu toate acestea, investiţiile respective au fost
folosite pentru susţinerea unui număr din ce în ce
mai mare de acţiuni militare cu o preponderentă
dimensiune neconvenţională deoarece, după cum
am afirmat anterior, conflictele contemporane nu
pot fi încadrate exclusiv într-una sau cealaltă dintre
dimensiunile analizate.
Natura războiului a fost modificată treptat de
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factori ce pot fi subsumaţi globalizării şi, deşi
lupta armată a rămas principala formă organizată
de practicare a violenţei, în prezent, cel puţin
în cazul forţelor armate naţionale şi coaliţiilor
internaţionale, se urmăreşte evitarea victimelor
şi distrugerilor inutile. Principiile clasice ale
războiului nu s-au schimbat radical, ci au
căpătat noi valenţe, noi completări ce ilustrează
fizionomia şi natura conflictelor contemporane:
legitimitate, cunoaştere, psihologie, mobilizare,
obiectiv, perseverenţă, unitate de efort, securitate
şi inducere în eroare, economie de forţe,
iniţiativă, imprevizibilitate, ofensivă, flexibilitate,
adaptabilitate, mobilitate, manevră, concentrare
şi dispersie, surpriză, simplitate şi viteză. Pe
lângă aceste transformări de substanţă, au fost
declanşate şi transformări de formă mai ales în
sfera tehnologiilor militare, nicio forţă armată
nepermiţându-şi să fie statică din punct de vedere
al naturii sale şi al capabilităţilor. Toate aceste
adaptări şi transformări au ca finalitate acţiunile
militare desfăşurate într-un spaţiu de luptă fluid,
multidimensional, ce înglobează atât elemente
convenţionale, cât şi elemente neconvenţionale.
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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 A II-A (ARTICOLELE V-XIV)
Dr. Bogdan AURESCU*

Articolul continuă analiza 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, iniţiată în numărul anterior al Revistei
(în care au fost prezentate istoricul şi contextul
încheierii Acordului, precum şi comentariile
asupra Preambulului şi articolelor I-IV). Astfel, în
această a doua parte a articolului vor fi analizate
şi comentate articolele V-XIV.
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 Summit-ului de la Chicago
de declarare a capabilităţii interimare a sistemului
NATO, etapa următoare spre dezvoltarea sistemului
aliat va fi site-ul 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.
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II. Continuarea comentariul textului2
Acordului între România şi Statele Unite ale
Americii privind amplasarea sistemului de
apărare împotriva rachetelor balistice al SUA în
România (articolele V-XIV)
« Articolul V
Facilitatea
1. Facilitatea include componente ale
Sistemului de Apărare împotriva Rachetelor
Balistice al Statelor Unite în România cum ar fi,
dar fără a se limita la: un sistem de lansare, un
sistem de comandă şi control, un sistem radar,
un sistem de comunicaţii, infrastructură de
utilităţi, infrastructură de securitate, infrastructură
de depozitare şi distribuire a combustibilului,
echipament şi infrastructură aferente misiunii şi
sprijinirii misiunii.
2. Descrierea elementelor, inclusiv a
interceptorilor Sistemului de Apărare împotriva
Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România
şi numărul membrilor forţei şi al componentei
civile staţionaţi în Bază, precum şi orice modificare
permanentă, vor fi raportate în scris României
în momentul amplasării/desfăşurării iniţiale şi
ulterior la fiecare şase luni, şi vor face obiectul
consultărilor periodice între Comandantul român
şi Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite.
Numărul membrilor forţei şi al componentei civile
nu poate depăşi numărul stabilit de articolul IV
alineatul (9), decât cu acordul prealabil expres,
exprimat în scris de către Ministerul Apărării
Naţionale din România.
3. Statele Unite vor furniza României date cu
privire la forţele Statelor Unite, contractorii Statelor
Unite, angajaţii contractorilor Statelor Unite şi
membrii de familie care lucrează sau locuiesc în
Bază. Prevederile cu privire la tipul, frecvenţa şi
procedurile pentru furnizarea unor astfel de date
vor fi stabilite într-un aranjament de implementare
a acestui Acord. »
Comentariu (pentru alin. 1-3): Prevederile din
aceste alineate pleacă de la premisa că, dat fiind
faptul că elementele Sistemului antirachetă din
Facilitate sunt amplasate într-o Bază românească
sub comandă românească, dar aparţin SUA şi vor fi
operate de forţele SUA, este necesar să fie asigurat
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gradul de control din partea României asupra
acestora. Astfel, alin. 1 descrie în mod detaliat
componentele Sistemului de apărare antirachetă
care vor fi instalate în Bază. De menţionat faptul
că sistemul radar instalat la Deveselu este destinat
dirijării interceptorilor spre ţintă, sistemele radar
pentru descoperirea rachetelor balistice ostile
urmând a fi amplasate în alte state (cum este cazul
radarului amplasat în Turcia în cadrul primei etape
a EPAA şi devenit operaţional în decembrie 2011).
De asemenea, partea americană este obligată prin
aceste prevederi să raporteze în scris României,
în momentul amplasării/desfăşurării iniţiale şi
ulterior la fiecare şase luni, descrierea elementelor
Sistemului, inclusiv a interceptorilor, şi orice
modificări ale acestora. Obligaţia de raportare este
extinsă şi cu privire la personal: forţele Statelor
Unite, contractorii Statelor Unite, angajaţii
contractorilor Statelor Unite şi membrii de familie
care lucrează sau locuiesc în Bază. Prevederile alin.
2 trebuie coroborate cu cele din ultimul alineat al
articolului, conform căruia, de asemenea, Statele
Unite vor notifica în scris şi se vor consulta cu
România înainte de modificările Sistemului şi ale
componentelor de apărare antirachetă din Bază/
Facilitate.
« 4. Statele Unite vor utiliza exclusiv şi vor
avea acces nerestricţionat la Facilitatea din cadrul
Bazei.
5. Statele Unite vor controla accesul la
Facilitatea din cadrul Bazei.
6. Comandantul român şi reprezentanţii săi
autorizaţi vor avea acces prompt la Facilitate, în
conformitate cu cerinţele operaţionale, de siguranţă
şi de securitate.
7. Reprezentanţii autorităţilor competente din
România, incluzând, dar fără a se limita la, personalul
Ministerul Apărării Naţionale, personalul pentru
situaţii de urgenţă şi personalul de aplicare a legii
vor avea acces prompt la Facilitate, în exercitarea
atribuţiilor oficiale, în conformitate cu cerinţele
operaţionale, de siguranţă şi de securitate. »
Comentariu: Aceste alineate reglementează
modul de realizare a accesului în Facilitate.
Forţele SUA vor controla accesul, cerinţă impusă
de necesitatea unei funcţionări corespunzătoare
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a Sistemului şi de obligaţia SUA de a asigura
protejarea acestuia. În acelaşi timp, forţele SUA
au obligaţia de a permite accesul prompt al
Comandantului român şi persoanelor autorizate
de acesta, precum şi al autorităţilor române
competente, în acele situaţii care îl fac necesar.
« 8. Înainte ca Sistemul de Apărare împotriva
Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România să
devină complet operaţional, Statele Unite vor numi
un Reprezentant de rang înalt, care va fi punct unic
de contact al Statelor Unite cu privire la activităţile
curente în conformitate cu prezentul Acord şi care
va avea autoritate asupra Facilităţii şi a forţelor
Statelor Unite, membrilor de familie, contractorilor
Statelor Unite, angajaţilor contractorilor Statelor
Unite şi asupra oricăror alte persoane folosite de
forţele Statelor Unite în cadrul Bazei.
9. Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite
va avea autoritate exclusivă asupra activităţilor şi
operaţiunilor din cadrul Facilităţii.
10. Reprezentantul de rang înalt al Statelor
Unite va fi responsabil şi pentru probleme
legate de bunuri, infrastructură, instalaţii, dotări,
echipamente şi materiale localizate în cadrul
Bazei, dar în afara Facilităţii, care sunt deţinute
sau folosite exclusiv de Statele Unite. »
Comentariu (pentru alin. 8-10): Similar
prevederilor referitoare la Comandantul român,
este stipulată numirea unui Reprezentant de rang
înalt al SUA cu rolul de punct unic de contact, şi
sunt descrise detaliat responsabilităţile acestuia.
Diferenţa de terminologie între cei doi reprezentanţi
(român şi american) este justificată de faptul că,
dacă cel român este responsabil de întreaga Bază,
care este sub jurisdicţia suverană a României şi
rămâne proprietatea României, în cazul părţii
americane Facilitatea nu are statutul unei Baze,
nefiind justificată desemnarea unui „comandant”
american.
« 11. Statele Unite vor fi responsabile de
asigurarea securităţii şi protecţiei pentru Facilitate.
În aplicarea Acordului de cooperare în domeniul
apărării, a SOFA Suplimentar şi a aranjamentelor
lor de implementare aplicabile, Părţile vor schimba
informaţii cu privire la securitatea şi protecţia
Facilităţii, iar Statele Unite se vor coordona şi vor

coopera cu România 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. »
Comentariu: Este o prevedere care se
completează cu cea din articolul IV alin. 20-22: în
timp ce partea română va asigura securitatea Bazei,
protejarea Facilităţii care va găzdui Sistemul (care
aparţine SUA şi va fi operat de SUA) este în sarcina
forţelor SUA; alineatul stabileşte responsabilitatea
SUA în acest sens, prevăzând şi cerinţa coordonării
cu partea română.
« 12. Statele Unite vor notifica în scris şi se
vor consulta cu România cu cel puţin 30 de zile
înainte de modificări majore ale Sistemului de
Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor
Unite în România şi ale componentelor de apărare
antirachetă din Bază/Facilitate. Statele Unite vor
lua în considerare în mod corespunzător şi vor
gestiona potenţialele preocupări ale României.»
Comentariu: În completarea obligaţiilor din
alin. 2 de mai sus, Acordul impune în sarcina SUA o
obligaţie de notificare şi consultare a părţii române
în cazul în care partea americană ar intenţiona
să modifice Sistemul amplasat în România,
asigurându-se un control al României asupra unor
eventuale schimbări ale caracteristicilor iniţiale
ale Sistemului. Este şi o garanţie suplimentară faţă
de menţinerea naturii strict defensive a Sistemului,
prevăzută în Preambul şi în articolul VI alin.2.
Este de remarcat că posibilitatea unor modificări
ale Sistemului se referă doar la alte componente
ale acestuia decât interceptorii. Această procedură
se referă la modificări majore, care au incidenţă
asupra funcţiilor operaţionale ale Sistemului
(iar nu la activităţi de întreţinere curente care
ar rezulta în modificări neesenţiale). În cazul în
care România ar avea obiecţii faţă de o anumită
modificare preconizată de SUA, partea americană
trebuie, conform acestui alineat, să ţină seama de
poziţia României.
« Articolul VI
Comanda şi controlul Sistemului de Apărare
împotriva Rachetelor Balistice
1. România are jurisdicţia suverană asupra
Bazei. Statele Unite vor avea în mod exclusiv
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comanda şi controlul Sistemului de Apărare
împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în
România. »
Comentariu: Textul include o nouă referire
la faptul, esenţial în economia Acordului, că
România deţine jurisdicţia suverană asupra Bazei.
Prevederea privind comanda şi controlul exclusiv
al SUA, circumstanţiată însă de afirmarea expresă
a jurisdicţiei suverane a României asupra Bazei,
reflectă modul de funcţionare a Sistemului
antirachetă, care presupune un control unic. De
altfel Acordurile similare încheiate de SUA cu
Polonia (şi Cehia) prevăd, de asemenea, comanda
şi controlul exclusive ale SUA asupra elementelor
Sistemului antirachetă.
« 2. Părţile confirmă că Sistemul de Apărare
împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite
în România va fi utilizat exclusiv pentru scopuri
de legitimă apărare, în conformitate cu dreptul
internaţional şi cu principiile şi normele care
reglementează dreptul inerent de legitimă apărare
individuală şi colectivă. »
Comentariu: Este una dintre cele mai importante prevederi ale textului. Suplimentar faţă de
prevederile preambulare, se reconfirmă astfel, şi
în partea operativă, că utilizarea Sistemului se va
face strict în conformitate cu dreptul internaţional,
doar în scop defensiv. Utilizarea Sistemului este
astfel circumscrisă riguros dreptului la legitimă
apărare, ceea ce este susţinut prin referinţa la principiile şi normele care reglementează dreptul inerent de legitimă apărare individuală şi colectivă.
« 3.Aranjamentele privind consultările, comanda
şi controlul pentru utilizarea interceptorilor
amplasaţi în Facilitate vor fi verificate şi validate
prin participarea României şi respectiv a Statelor
Unite în Consiliul Nord-Atlantic şi în comitetele
relevante ale NATO. Aceasta va asigura
conformitatea cu politicile stabilite de principala
structură de decizie pentru apărarea teritorială
antirachetă a NATO. »
Comentariu: Având în vedere că Sistemul
SUA antirachetă, la care participă şi România prin
încheierea acestui Acord şi prin punerea la dispoziţie a Bazei româneşti de la Deveselu, va fi parte
integrantă a Sistemului NATO, conform deciziilor
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de la Summit-ul de la Lisabona şi astfel cum este
stabilit şi ca urmare a deciziilor Summit-ului de
la Chicago, aranjamentele privind consultările,
comanda şi controlul pentru utilizarea interceptorilor amplasaţi în Facilitate vor trebui să fie astfel
stabilite încât să corespundă politicilor decise la
nivelul NATO, urmând a fi convenite, verificate
şi, în final, validate în cadrul NATO. Textul stabileşte cooperarea României şi SUA, inclusiv în
structurile relevante ale Alianţei, în acest sens.
« 4. Statele Unite se vor consulta cu România în
mod regulat şi ori de câte ori este necesar la cererea
oricăreia dintre Părţi cu privire la Sistemul de
Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor
Unite şi operarea acestuia în ceea ce priveşte zona
Atlanticului de Nord, aşa cum este acest termen
folosit în Tratatul Atlanticului de Nord, inclusiv
în privinţa aspectelor privind consecinţele unei
operaţiuni de apărare antirachetă lansate de pe
teritoriul României.
5. Statele Unite vor pune la dispoziţia României
un mijloc de comunicare pentru a primi informaţii
actuale privind operaţiunile de apărare antirachetă
referitoare la zona Atlanticului de Nord şi privind
statutul Facilităţii. Statele Unite vor transmite
României imediat informaţii de ultimă oră pentru
cunoaşterea continuă a situaţiei din orice moment
inclusiv privind rachetele detectate şi urmărite de
sistem, originea şi impactul anticipat al acestora şi
angajarea componentelor de apărare antirachetă
amplasate pe teritoriul României, pentru a
asigura nivelul adecvat de cooperare în cazul
unei operaţiuni de apărare antirachetă. Detalii
suplimentare cu privire la aspectele prevăzute în
prezentul alineat vor fi incluse într-un aranjament
de implementare. »
Comentariu (pentru alin.4-5): În cadrul
cooperării româno-americane, respectiv în cadrul
NATO, în domeniul apărării antirachetă, crearea
de mecanisme bilaterale eficiente de consultare
şi informare prompte privind toate aspectele
relevante este extrem de importantă. Aceste
alineate realizează o reglementare amplă a acestor
mecanisme, care acoperă toate domeniile de
interes pentru partea română (şi americană).
Astfel, în alin. 4 este convenit un mecanism
de consultare, care are loc regulat, dar care se
poate activa şi ori de câte ori este necesar, la
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cererea oricăreia dintre părţi; aceste consultări au
un câmp de acoperire foarte larg, privind întregul
Sistem antirachetă al SUA (nu doar Sistemul
din România) şi operarea sa în zona Atlanticului
de Nord (zona de referinţă pentru Tratatul de la
Washington privind NATO din 1949).
Totodată, acelaşi alineat stabileşte ca domeniu
al consultărilor chestiunea, foarte importantă, a
consecinţelor unei operaţiuni antirachetă lansate
de pe teritoriul României, care are relevanţă atât
în privinţa efectelor concrete din punct de vedere
strict militar, dar şi a celor de natură politică sau
în ce priveşte consecinţele pe planul răspunderii
juridice (de drept internaţional).
Informarea promptă, în timp real, este necesară
în contextul în care specificul apărării antirachetă
presupune reacţii operaţionale de răspuns care se
înscriu în intervale de timp scurte, de ordinul minutelor. De aceea, mecanismul de informare reglementat de alin. 5 este, de asemenea, extins şi cuprinzător: SUA vor informa în timp real România
asupra operaţiunilor de apărare antirachetă referitoare la zona Atlanticului de Nord şi privind statutul Facilităţii (implicarea Facilităţii din România în
astfel de operaţiuni), vor furniza cu promptitudine
(„imediat”) informaţii de ultimă oră pentru cunoaşterea continuă a situaţiei din orice moment inclusiv privind rachetele ostile detectate şi urmărite de
Sistem, originea şi impactul anticipat al acestora
şi privind angajarea componentelor de apărare antirachetă amplasate pe teritoriul României. A fost
prevăzută şi modalitatea tehnică de asigurare a informării României: Statele Unite se obligă să pună
la dispoziţia României un mijloc de comunicare
specializat şi securizat pentru a primi informaţii în
timp real privind datele menţionate mai sus.
« 6. Statele Unite vor facilita formarea şi instruirea membrilor forţelor armate române în comanda şi controlul şi în operarea sistemelor de apărare
împotriva rachetelor balistice, inclusiv privind interceptorii, cu scopul de a dobândi cunoştinţe de
fond în dezvoltarea aranjamentelor de comandă şi
control preplanificate pentru operaţiuni de apărare
împotriva rachetelor balistice şi funcţionalităţile
complete ale sistemelor de apărare împotriva rachetelor balistice. Aceasta va include formarea şi
instruirea pentru operaţiunile de apărare antirachetă, cum sunt cele care vor fi dezvoltate în cadrul
NATO şi implementate în context NATO.
7. România şi Statele Unite vor înfiinţa o

poziţie de ofiţer român de legătură în cadrul
Comandamentului European al Statelor Unite
pentru a asigura un parteneriat strategic strâns şi
continuu în mai multe domenii, inclusiv al apărării
împotriva rachetelor balistice. Detaliile specifice
vor fi discutate în cadrul Comitetului Mixt şi vor fi
reglementate într-un aranjament de implementare
separat. »
Comentariu (pentru alin.6-7): Mecanismul
cuprinzător şi extins de consultări şi informare
stabilit prin Acord este suplimentat prin prevederi
avantajoase pentru România referitoare la formarea
şi instruirea militarilor români în comanda şi
controlul şi în operarea sistemelor de apărare
împotriva rachetelor balistice. Această cooperare
include formarea şi instruirea pentru operaţiunile
de apărare antirachetă care vor fi dezvoltate în
cadrul NATO şi implementate în context NATO.
Mai mult, în concretizarea Parteneriatului
Strategic extins, se va înfiinţa o poziţie de ofiţer
român de legătură în cadrul Comandamentului
European al Statelor Unite. Toate aceste prevederi
vor conferi un avantaj important militarilor
români, care vor dobândi, ca efect al cooperării
româno-americane, un nivel de expertiză relevant
în domeniul apărării antirachetă, ce va fi valorificat
în cadrul NATO.
« Articolul VII
Informaţii clasificate
Toate informaţiile clasificate furnizate sau
generate în aplicarea prezentului Acord vor fi
protejate în conformitate cu Acordul privind
informaţiile militare clasificate, cu excepţia
informaţiilor NATO clasificate care vor fi gestionate
în conformitate cu Acordul de securitate NATO. »
Comentariu: Este confirmată aplicabilitatea
Acordului privind informaţiile militare clasificate
şi a Acordului de Securitate NATO în materia
protecţiei informaţiilor clasificate (în completarea
menţiunii din Preambul).
« Articolul VIII
Mediu, sănătate şi siguranţă
1. În conformitate cu articolul XIV din
Acordul de cooperare în domeniul apărării şi cu
Aranjamentul de Implementare pe probleme de
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mediu, Părţile confirmă acordul lor de a implementa
prezentul Acord într-un mod conform cu protecţia
mediului natural şi a sănătăţii umane.
2. Părţile vor avea o abordare preventivă cu
privire la protecţia mediului. În acest scop, toate
problemele care ar putea apărea vor fi tratate cu
celeritate în vederea prevenirii oricărui prejudiciu
durabil adus mediului sau periclitării siguranţei
şi sănătăţii umane. Statele Unite vor furniza
României informaţii privind impactul spectrului
electromagnetic asupra siguranţei persoanelor.
3. Alte aspecte suplimentare privind orice
impact relevant de mediu vor fi reglementate prin
aranjamentul de implementare existent. »
Comentariu: Este un text important al
Acordului care oferă garanţiile necesare că
activitatea desfăşurată în Bază nu pune în pericol
sănătatea persoanelor şi mediul înconjurător.
(Până în prezent, în cazul facilităţilor de acelaşi tip
sau similare celei care va fi amplasată la Deveselu,
care funcţionează pe teritoriul SUA sau pe navele
cu sisteme AEGIS BMD, nu au fost înregistrate
efecte dăunătoare asupra persoanelor sau
mediului.) Dispoziţiile cuprind angajamentul clar
al părţilor de a asigura protecţia mediului natural şi
a sănătăţii umane. Textul reflectă ultimele evoluţii
din dreptul mediului – conform cu principiul
precauţiei, părţile angajându-se să aibă o abordare
preventivă cu privire la protecţia mediului. Este
stipulată posibilitatea ca aceste prevederi să fie
dezvoltate în continuare, printr-un aranjament
de implementare. Prevederile reprezintă un
progres din punctul de vedere al reglementării
faţă de articolul corespunzător (articolul XIV) din
Acordul de cooperare în domeniul apărării.
« Articolul IX
Coordonarea cu autorităţile române locale
Comandantul român şi Reprezentantul de rang
înalt al Statelor Unite se pot consulta cu privire la
problematica locală cu autorităţile locale din zona
în care Baza este localizată. »
Comentariu: Este o prevedere importantă
a Acordului, care pune în evidenţă respectul
datorat autorităţilor şi comunităţii locale din zona
Bazei de la Deveselu, ale căror interese trebuie
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respectate şi luate în considerare pentru buna
funcţionare a cooperării bilaterale în domeniul
apărării antirachetă. Amplasarea Sistemului şi
desfăşurarea forţelor SUA în Bază vor conduce
la interacţiunea cu autorităţile locale şi populaţia
din zonă, această prevedere stabilind principiul
consultării cu autorităţile locale în probleme legate
de operaţionalizarea sau funcţionarea Sistemului
ce pot avea impact asupra comunităţii locale.
« Articolul X
Pretenţii
1. Pretenţiile formulate în România pentru
prejudicii produse pe teritoriul României vor fi
gestionate în conformitate cu SOFA Suplimentar
şi cu articolul VIII din NATO SOFA.
2. România nu-şi va asuma răspunderea pentru
niciun prejudiciu sau pentru nicio pretenţie în
legătură cu un astfel de prejudiciu, cauzat în afara
teritoriului României de elemente ale Sistemului
de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al
Statelor Unite în România, în cazul în care astfel
de prejudicii nu sunt rezultatul acţiunilor sau
neglijenţei României.
3. În implementarea acestui articol, Părţile, la
cererea oricăreia dintre ele, se vor întâlni cu scopul
de a ajunge la o soluţionare reciproc acceptabilă,
echitabilă şi justă a pretenţiilor în timp util, ţinând
cont de circumstanţe şi de obligaţiile respective ale
Părţilor. »
Comentariu: Este un text important al
Acordului, care reglementează problematica
răspunderii juridice şi a pretenţiilor privind daune
cauzate terţilor în conformitate cu prevederile
acordurilor deja aplicabile, cu normele dreptului
internaţional în materie şi cu legislaţia română.
Astfel, se stipulează că pretenţiile formulate în
România pentru prejudicii produse pe teritoriul
României vor fi gestionate în conformitate cu
Acordurile SOFA, a căror aplicabilitate a fost
confirmată şi prin Preambul.
Textul exclude răspunderea României pentru
prejudiciile cauzate în afara teritoriului României
prin operarea Sistemului, această răspundere
revenind în consecinţă exclusiv SUA (în cazul în
care astfel de prejudicii nu sunt rezultatul acţiunilor
sau neglijenţei României – o excepţie care decurge
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din normele aplicabile şi din principiile generale
de drept, SUA neputând răspunde pentru acţiuni
sau inacţiuni ale României).
Conform articolului, în aplicarea alin. 1, care
se referă la aplicarea Acordurilor SOFA (adică
doar pentru daune produse pe teritoriul României),
părţile convin să se întâlnească în vederea unei
soluţionări juste a pretenţiilor. Excluderea de
principiu a responsabilităţii părţii române în
textul prezentului Acord creează un regim juridic
mai favorabil decât cel din Acordurile similare
încheiate de SUA cu Polonia (şi Cehia) în 2008.

funcţionarea Bazei, Părţile convin că este necesară
construirea sau modificarea clădirilor, facilităţilor,
drumurilor, utilităţilor, comunicaţiilor sau oricărui
alt element de infrastructură, referitoare la, dar
situate în afara Facilităţii, inclusiv în afara Bazei,
pentru folosirea comună de către România şi Statele
Unite, o astfel de construcţie sau dezvoltare, precum
şi costurile de funcţionare şi întreţinere aferente
vor fi împărţite între Părţi proporţional cu folosirea
acestora, în conformitate cu articolul II alineatul
(5) al Acordului de cooperare în domeniul apărării,
cu excepţia cazului în care se convine altfel.

« Articolul XI
Responsabilităţile financiare în relaţia dintre
Părţi

(d) Statele Unite vor rambursa României
costurile stabilite de comun acord ale serviciilor
specifice convenite, furnizate de România pentru
sprijinirea Statelor Unite. »

1. Obligaţiile Părţilor în conformitate cu
prezentul Acord vor fi îndeplinite sub rezerva
disponibilităţii fondurilor în acest scop. Prezentul
alineat nu afectează obligaţiile Părţilor care decurg
din NATO SOFA şi SOFA Suplimentar.
2. Fiecare Parte va fi responsabilă pentru
costurile îndeplinirii obligaţiilor sale conform
prezentului Acord:
(a) Cu excepţia cazului în care se decide altfel,
Statele Unite vor fi responsabile pentru costul:
(1) transportării, construirii, întreţinerii,
susţinerii şi operării interceptorilor pentru apărarea
împotriva rachetelor balistice şi ale facilităţilor
conexe din cadrul Facilităţii; şi
(2) serviciilor solicitate, primite şi furnizate şi
al taxelor de procesare în legătură directă cu astfel
de interceptori şi facilităţi, cum ar fi utilităţi şi linii
de telecomunicaţii care vor fi plătite la o rată nu
mai puţin favorabilă decât cea acordată forţelor
armate române situate în cadrul Bazei, cu excepţia
cazului în care se convine altfel.
(b) Cu excepţia cazului în care se decide altfel,
România va fi responsabilă pentru costul:
(1) construirii, întreţinerii, susţinerii şi operării
facilităţilor aflate sub comandă românească sau
folosite în mod exclusiv sau principal de către
autorităţile române în cadrul Bazei; şi
(2) taxelor locale în legătură cu Baza în ceea
ce priveşte proprietatea asupra terenului sau altei
proprietăţi imobiliare.
(c) Dacă, în legătură cu construirea şi

Comentariu: În reglementarea modului de
repartizarea a cheltuielilor au fost respectate
principiile care decurg din Acordul de cooperare
în domeniul apărării din 2005.
Astfel, toate cheltuielile care ţin de instalarea,
întreţinerea şi operarea Sistemului sunt în sarcina
părţii americane. Acordul enumeră în detaliu aceste
cheltuieli: cele pentru transportul, construcţia,
întreţinerea şi operarea elementelor Sistemului de
apărare antirachetă aflate pe teritoriul României,
inclusiv pentru servicii precum utilităţile sau
telecomunicaţiile. Partea română va suporta doar
cheltuieli pentru facilităţile utilizate exclusiv
sau în primul rând în beneficiul său. Astfel,
costul interceptorilor, al celorlalte componente
şi echipamente din Facilitate sau în legătură
cu Sistemul, inclusiv amenajarea Facilităţii/
Sistemului sunt suportate exclusiv de partea
americană. De asemenea, partea americană nu este
supusă impozitelor privind proprietatea asupra
terenurilor şi altor imobile – în mod firesc, ţinând
cont că dreptul de proprietate asupra imobilelor
revine părţii române.
În privinţa repartizării cheltuielilor pentru
realizarea sau ameliorarea construcţiilor şi
infrastructurii existente (în cazul în care ambele
părţi convin că este necesară construirea sau
modificarea acestor elemente de infrastructură) sa prevăzut suportarea proporţională a cheltuielilor,
în raport cu gradul de utilizare, formulă care
corespunde cu actuala schemă de rambursare din
Acordul de cooperare în domeniul apărării din
2005. Conform textului, este de asemenea necesar
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ca ambele părţi să convină executarea lucrărilor
(România nu va suporta cheltuieli pentru lucrări/
servicii pe care nu le-ar considera utile şi pe care
nu le-a aprobat în prealabil).
« Articolul XII
Implementarea
1. Pentru implementarea prezentului Acord va fi
înfiinţat un Subcomitet Mixt în cadrul Comitetului
Mixt înfiinţat în conformitate cu articolul XI
alineatul (2) al Acordului de cooperare în domeniul
apărării.
2. Elementele privind înfiinţarea, componenţa
şi funcţionarea acestui Subcomitet Mixt vor fi
specificate într-un aranjament de implementare.
3. În conformitate cu articolul XI alineatul (1)
al Acordului de cooperare în domeniul apărării,
Părţile sau autorităţile desemnate de acestea pot
încheia aranjamente de implementare suplimentare
sau pot modifica aranjamentele de implementare
aplicabile, necesare pentru îndeplinirea prevederilor
prezentului Acord.

inventar al Aranjamentelor de Implementare
existente, încheiate pentru aplicarea Acordului
de cooperare în domeniul apărării din 2005, care
vor fi aplicate şi pentru implementarea prezentului
Acord. Inventarul va conduce la conturarea setului
de instrumente juridice tehnice care vor permite
punerea în aplicare a Acordului, fie Aranjamente de
Implementare existente (cu efectuarea ajustărilor
necesare), fie Aranjamente de Implementare noi.
« Articolul XIII
Interpretarea şi soluţionarea diferendelor
1. În conformitate cu articolul XV al Acordului
de cooperare în domeniul apărării, orice problemă
sau diferend cu privire la interpretarea sau aplicarea
prezentului Acord, inclusiv diferendele dintre
Comandantul român şi Reprezentantul de rang
înalt al Statelor Unite referitoare la funcţionarea
curentă a Bazei vor fi soluţionate numai prin
consultări bilaterale.
2. Astfel de diferende vor fi soluţionate la
nivelul competent cel mai scăzut posibil, prin
consultări între reprezentanţii Părţilor.

4. În conformitate cu articolul I alineatul (2) al
prezentului Acord, aranjamentele de implementare
existente încheiate pentru implementarea Acordului
de cooperare în domeniul apărării vor fi aplicate şi
pentru implementarea prezentului Acord, conform
celor convenite de Părţi, prin intermediul unui
inventar, care urmează a fi finalizat de preferinţă
nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentului Acord. Aranjamentele
de implementare care trebuie amendate vor fi
modificate cu acordul Părţilor, în cel mai scurt
timp posibil. »

3. Orice diferend poate fi supus spre examinare,
şi, dacă este posibil, soluţionare, Comitetului Mixt
înfiinţat în conformitate cu articolul XI alineatul
(2) al Acordului de cooperare în domeniul apărării
sau consultărilor între Părţi. »

Comentariu: Acest articol conţine o serie de
prevederi necesare pentru aplicarea Acordului.
Astfel, se prevede înfiinţarea unui organism special
(un Subcomitet Mixt în cadrul Comitetului Mixt
înfiinţat prin Acordul de cooperare în domeniul
apărării din 2005), care va gestiona în mod
special aplicarea Acordului. Amendamentul la
Aranjamentul de Implementare privind Comitetul
Mixt din 18 iunie 2007, necesar pentru înfiinţarea
Subcomitetului, a fost semnat de co-preşedinţii
Comitetului Mixt la 29 iunie 2012.3
De asemenea, este prevăzută realizarea unui

« Articolul XIV
Intrarea în vigoare, durata, denunţarea şi
modificarea
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Comentariu: Este un text standard în acordurile
internaţionale, care prevede modul de soluţionare
a diferendelor, prin consultări directe, la diferite
niveluri, inclusiv în cadrul organismului bilateral
constituit prin Acordul de cooperare în domeniul
apărării din 2005.

1. Prezentul Acord este încheiat pe o perioadă
nedeterminată şi va intra în vigoare în conformitate
cu legile interne ale fiecărei Părţi şi la data primirii
ultimei notificări scrise prin care Părţile se
informează reciproc, prin canale diplomatice, că
toate procedurile interne necesare pentru intrarea
în vigoare a prezentului Acord au fost îndeplinite.
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2. Prezentul Acord poate fi amendat prin acordul
scris al Părţilor. Amendamentele vor intra în
vigoare în conformitate cu prevederile alineatului
(1) al acestui articol.
3. Prezentul Acord poate fi denunţat în orice
moment de către oricare dintre Părţi printr-o
notificare scrisă transmisă celeilalte Părţi care-şi
va produce efectele în termen de 2 ani de la data
comunicării acesteia.
Pentru conformitate, subsemnaţii, autorizaţi în
mod corespunzător de Guvernele lor, au semnat
prezentul Acord.
Semnat la Washington, D.C., la data de 13
septembrie 2011, în două exemplare originale,
fiecare în limbile română şi engleză, ambele texte
fiind egal autentice.
PENTRU ROMÂNIA
PENTRU STATELE UNITE ALE AMERICII »
Comentariu: Este un text standard în
acordurile internaţionale pentru clauzele finale.
Încheierea pe perioadă nedeterminată va facilita
realizarea pe termen lung a scopului Acordului
– protejarea României, SUA şi a celorlalţi aliaţi
NATO de un atac cu rachete balistice – şi exprimă
durabilitatea în timp a angajamentului părţilor.
Prevederile privind modificarea şi denunţarea sunt
cele standard, utilizate în mod obişnuit în practica
României de încheiere a tratatelor. Textele în
limba română şi engleză ale Acordului au statut
egal, având aceeaşi valoare juridică. Acordul fiind
încheiat la nivel de stat, semnarea a fost prevăzută
„Pentru România”, respectiv „Pentru Statele Unite
ale Americii”. Semnarea a avut loc la Washington,
la 13 septembrie 2011, de către ministrul român
de externe şi secretarul de stat la SUA, în cadrul
vizitei Preşedintelui României în SUA.
III. Concluzii
Negocierea, semnarea şi intrarea în vigoare a
Acordului privind amplasarea sistemului de apărare
împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în
România a fost un proces complex, atât juridic, din
perspectiva dreptului internaţional aplicabil, cât şi

tehnic-militar. A fost totodată o realizare însemnată
din punct de vedere politic şi de securitate, care
a dus la consolidarea Parteneriatului Strategic cu
SUA şi la creşterea profilului strategic al României
în regiune, în Europa şi în NATO.
Securitatea naţională a României va fi întărită
prin participarea la acest sistem, la orizontul
anului 2015, când site-ul de la Deveselu va deveni
operaţional conform calendarului asumat. Acordul
stabileşte baza juridică a participării României,
prin baza de la Deveselu, la sistemul american şi
la cel al NATO. Este important de subliniat că,
prin articolul III al Acordului, SUA sunt angajate
ferm, potrivit textului Acordului, să apere teritoriul
României faţă de atacurile cu rachete balistice
şi faţă de ameninţările generate de proliferarea
acestor tehnologii.
Acordul reprezintă primul document cu
valoare juridică obligatorie care consacră în scris
Parteneriatul Strategic dintre România şi SUA,
definit ca „mai profund şi mai extins”. Totodată,
Acordul este primul instrument juridic negociat
în întregime şi încheiat de SUA în cadrul EPAA.
Relevanţa pe care o dobândeşte România în cadrul
NATO este dată de faptul că după decizia Summitului de la Chicago care a declarat capabilitatea
interimară a sistemului NATO, următorul pas
important în realizarea acestui sistem îl va
reprezenta facilitatea de la Deveselu, care va
constitui capabilitatea iniţială a scutului aliat.
Din punct de vedere juridic, Acordul reprezintă
cel mai recent tratat cuprinzător în materie,
reglementând într-o manieră modernă soluţii
eficiente legate de gestionarea bazei, a facilităţii,
a sistemului de comandă şi control, a regimului de
răspundere de drept internaţional, de gestionarea
a comunicării dintre părţi şi a altor aspecte
esenţiale pentru funcţionarea optimă a sistemului
antirachetă. Se poate considera că Acordul din 13
septembrie 2011 este un model în materie, care
va fi cu siguranţă utilizat pentru reglementarea
unor situaţii similare. Expertiza României în
acest domeniu reprezintă un avantaj care trebuie
valorificat corespunzător.
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,
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respectiv al Declaraţiei Comune România-SUA privind
Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI, adoptată la aceeaşi
dată.
2 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).
3 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).
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RESURSELE, SECTOARELE
STRATEGICE ŞI SECURITATEA
NAŢIONALĂ
Dr. Petre DUŢU*
Vasile DOBRESCU**

Resursele, sectoarele strategice şi securitatea
naţională se află în raporturi de interdependenţă.
În prezent, competiţia pentru resurse, îndeosebi
pentru cele naturale, se accentuează la nivel
planetar, datorită intrării în joc a ţărilor
emergente, pe de o parte, şi a rarefierii resurselor
neregenerabile, pe de altă parte. Ca urmare, în
anii ce vin, sunt posibile apariţia şi manifestarea
de tensiuni şi conflicte regionale şi globale.
Cuvinte-cheie: resurse; sectoare strategice;
securitate naţională; competiţie; tensiuni;
conflicte; zona Arctică.
1. Relaţia între resurse, sectoare
strategice şi securitatea naţională
Resursa, indiferent de domeniul de referinţă,
desemnează o persoană, un bun material, o
idee, un instrument, o informaţie sau o materie
primă a cărei folosire într-o activitate conduce
la îndeplinirea obiectivelor stabilite. De regulă,
se vorbeşte de resurse umane, resurse materiale
(materii prime naturale, subansambluri), resurse
naturale (hidrocarburi, apă potabilă, metale
rare), resurse financiare, resurse informaţionale.

Definirea oricărei resurse este strâns legată de
capacitatea acesteia de a face posibilă satisfacerea
unei nevoi individuale, grupale sau a societăţii în
ansamblul său.
Un sector este considerat strategic atunci
când activitatea sa joacă sau va juca în viitor
un rol semnificativ în prezervarea intereselor
naţionale. În acest sens, sectorul energetic,
transporturile, educaţia, sănătatea, agricultura,
industria electronică, de exemplu, pot reprezenta
sectoare strategice ale unei ţări. De asemenea, sunt
sectoare strategice cele în care manifestarea unor
disfuncţionalităţi majore, din cauza penuriei de
resurse, aduce atingere ordinii publice, securităţii
naţionale sau apărării naţionale. În plus, sunt
strategice acele sectoare în care activităţile de
cercetare vizează producţia sau comercializarea
armelor, muniţiilor, pulberilor şi substanţelor
explozive. În acelaşi timp, sectoare strategice,
în noul context economic mondial, sunt energia,
noile tehnologii informatice, biologia, energiile
neconvenţionale şi noile materiale. Prin urmare,
sectoarele strategice privesc domeniile de activitate
dintr-o ţară dacă acestea au legătură directă cu
securitatea şi apărarea naţională.
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de Urgenţă „Codrii Vlăsiei” din judeţul Ilfov şi este doctorand al Universităţii Naţionale de Apărare
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În prezent, datorită globalizării şi integrării
regionale multe întreprinderi dintr-o ţară sau
alta, prin privatizare, au intrat în componenţa
unor companii multinaţionale, ceea ce poate
avea unele consecinţe nedorite în materie de
securitate şi apărare pentru ţara gazdă. Aceasta
în sensul că dimensiunile şi structura producţiei,
locaţia întreprinderilor se pot modifica în raport
cu interesele multinaţionalei respective. De aceea,
procesul de privatizare trebuie, în primul rând, să
fie transparent, şi statul să-şi păstreze un pachet
de acţiuni care să-i permită să-şi satisfacă nevoile
legate de îndeplinirea intereselor naţionale vitale.
Securitatea naţională este un construct
conştient, voluntar şi responsabil, la a cărui
realizare sunt implicate instituţii ale statului,
sectorul privat, societatea civilă, prin organizaţiile
sale cu vocaţie securitară, şi cetăţenii ţării. Ea
reprezintă un obiectiv major pentru orice stat,
întrucât desemnează condiţiile propice vieţii şi
activităţii cetăţenilor săi. „Securitatea este un drept
fundamental al fiinţei umane. Ea reprezintă o stare
în care pericolele şi condiţiile care ar putea provoca
daune fizice, psihice sau materiale sunt controlate
într-o manieră care permite apărarea sănătăţii şi
bunăstării indivizilor şi ale comunităţii umane”1.
De regulă, securitatea naţională are componentele
economică, socială, politică, militară şi de mediu.
La rândul ei, fiecare componentă se poate analiza pe
dimensiunile: umană, materială, organizaţională şi
normativă. Pornind de la componentele securităţii
naţionale şi, respectiv, dimensiunile specifice
acestora din urmă, se poate evidenţia legătura
intrinsecă între sectoarele strategice ale unei ţări
şi securitatea sa.
Resursele stau la baza bunei funcţionării
sectoarelor strategice. La rândul lor, sectoarele
strategice permit valorificarea resurselor puse la
dispoziţie în condiţii de eficacitate sporită în raport
cu satisfacerea intereselor naţionale.
Totodată, resursele permit realizarea unei
securităţii naţionale adecvate, capabile să ofere
societăţii în întregul său, precum şi cetăţenilor ţării,
climatul psihosocial propice desfăşurării vieţii şi
activităţi în condiţii de normalitate.
Sectoarele strategice, la rândul lor, au o
strânsă legătură cu securitatea naţională, căreia îi
oferă mijloacele materiale necesare şi suficiente
satisfacerii nevoilor sale de existenţă şi manifestare
constantă şi permanentă la nivelul exigenţelor
impuse prin actele normative ce o definesc şi
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reglementează. În ceea ce o priveşte, existenţa
securităţii naţionale facilitează punerea în valoare a
resurselor şi sectoarelor strategice ale unei ţări prin
cadrul de linişte, calm, absenţa temerii de pericole,
riscuri şi ameninţări de securitate iminente şi de
neoprit. Practic, securitatea naţională presupune
încrederea populaţiei în capacitatea instituţiilor
statului de a o proteja de riscuri, pericole şi
ameninţări de securitate.
Prin urmare, se poate afirma că există o relaţie
directă între resursele, sectoarele strategice şi
securitatea naţională. De fapt, în mod concret, ele
se află într-o relaţie de interdependenţă constantă,
continuă şi permanentă. Astfel, dacă există
resursele necesare şi suficiente, atunci sectoarele
strategice funcţionează optim şi realizează bunurile
de care are nevoie securitatea naţională pentru a fi
realizată şi a permite prezervarea şi promovarea
intereselor naţionale.
2. Tipuri de resurse ale unei ţări
Între tipurile de resurse există o interdependenţă
constantă şi permanentă. Astfel, prezenţa sau
absenţa resursei umane, în compoziţia necesară şi
suficientă, are un impact direct asupra punerii în
valoare a celorlalte tipuri de resurse disponibile.
Pentru a susţine legătura intrinsecă dintre
resursele, sectoarele strategice şi securitatea
naţională, ne vom opri cu analiza doar a unora
dintre resurse şi anume: resursa umană; resursele
naturale, resursele financiare. O ţară sau alta poate
dispune de întreaga gamă de resurse sau de cea
mai mare parte a lor.
2.1. Resursa umană
Omul este cel care dă plus-valoare în tot ceea
ce întreprinde. De aceea, fiecare organizaţie, întreprindere şi, mai larg, un stat, îşi formează, dezvoltă
şi pune în valoare resursa umană de care dispune.
Din această perspectivă, se poate aprecia că resursa
umană constituie un sector strategic semnificativ.
Practic, omul este piesa esenţială a oricărei
structuri organizaţionale formale şi informale,
este cel care posedă capacitatea fizică şi psihică,
voinţa de a proiecta, anticipa, concepe, executa
orice acţiune şi activitate utilă propriei persoane,
grupului de apartenenţă, organizaţiei în care
activează, şi/sau societăţii în întregul său. Pentru
a putea fi în măsură să realizeze cele enumerate,
omul trece printr-un complex proces de educaţie,
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de durată variabilă, în urma căruia se presupune
că dobândeşte cunoştinţele necesare şi suficiente
interiorizării, printre altele, a normelor sociale,
îşi formează priceperi, abilităţi şi deprinderi ce îi
permit să se integreze social, profesional, cultural
în grupul de apartenenţă – de joacă, de muncă, de
vecini şi nu numai.
De asemenea, prin formarea profesională şi
perfecţionarea acesteia în decursul vieţii active,
orice persoană reprezintă, în principiu, o potenţială
resursă pentru orice instituţie, întreprindere sau
organizaţie ce prestează activităţi recunoscute
social ca utile şi benefice celei în cauză, familiei
sale, şi societăţii în ansamblul său. De altfel, în
societate există preocuparea constantă de a gestiona
cât mai bine resursa umană disponibilă atât la nivel
de întreprindere, organizaţie sau instituţie2.
2.2. Resursele naturale
O resursă naturală este o materie primă,
ale cărui proprietăţi sunt folosite de om sau de
alte specii vii, pentru a-şi satisface o nevoie3.
Resursele naturale pot fi utilizate în stare brută,
folosind diverse procedee de prelucrare ce nu le
alterează (este cazul vegetalelor şi animalelor, dar
şi energiile regenerabile ce se obţin din aer, apă,
soare). De asemenea, ele pot fi transformate pentru
a fi exploatate – şi este vorba, în principal, de
energiile fosile precum cărbunele, petrolul, gazul
natural sau uraniul.
O altă accepţie a resursei naturale este aceea
ca mijloc de care se dispune pentru a îndeplini
o sarcină sau a obţine un produs. Ar trebui, fără
îndoială, întotdeauna să se păstreze în minte şi
să se ia act de faptul că orice discurs ce include
resursele naturale apelează la o viziune utilitaristă
a lumii: este vorba, în general, de a determina în
ce ritm şi conform căror modalităţi sau condiţii o
asemenea resursă ar putea fi exploatată. În această
perspectivă, orice discurs care ar vorbi de resurse
naturale interzicând, de exemplu, folosirea lor, ar
putea fi considerat contradictoriu.
În esenţă, se numesc resurse naturale diverse
resurse minerale sau biologice necesare în viaţa
omului şi a activităţilor sale economice şi de alt
tip. Aceste resurse pot fi împărţite în două grupe
distincte4:
- resurse neregenerabile, constituite de materiile
prime mineralele şi combustibili fosili, ce provin
din bazine formate în cursul istoriei geologice a
Pământului şi care corespund unui stoc epuizabil;

- resurse regenerabile care pot, în principiu, să
fie exploatate fără a se epuiza, fiind capabile să se
regenereze în permanenţă. Ele includ apa, solul
(pământul arabil), ca şi resursele biologice, ce sunt
constituite de mediile exploatate de om – păduri,
păşuni, pescuitul marin, biodiversitatea (specii de
vegetale şi animale) – şi prin resursele genetice
(varietăţi de plante cultivate şi rase de animale
domestice). Această din urmă grupă de resurse
nu poate fi considerată ca inepuizabilă, decât în
măsura în care rata de prelevare este inferioară
productivităţii nete disponibile, adică ratei de
regenerare. Aceasta este o condiţie sine qua non a
folosirii durabile a unor asemenea resurse.
De aceea, de capacitatea folosirii raţionale a
resurselor de către generaţia actuală depinde în bună
măsură viitorul generaţiilor următoare. În prezent,
în întreaga lume există preocupări în materie de
conservare a biodiversităţii, de protejare a mediului
natural şi de găsire a unor surse neconvenţionale,
cum ar fi, de exemplu, cazul surselor de energie
neconvenţionale.
2.3. Resursele financiare
Resursele financiare ale unei entităţi se constituie
din fondurile sale proprii (în mod clasic formate din
capital şi rezerve) şi din îndatorarea netă (diferenţa
dintre suma din datoriile sale financiare, exceptând
disponibilităţile, şi plasamentele financiare)5.
În prezent, majoritatea statelor lumii, dar şi
actori non-statali, îşi procură o parte însemnată a
resurselor financiare necesare dezvoltării durabile,
educaţiei şi sănătăţii populaţiei, susţinerii sistemului
naţional de securitate şi apărare prin îndatorare
la diferite bănci. Cel mai adesea, se apelează la
Fondul Monetar Internaţional, la Banca Mondială
şi la diferite bănci de dezvoltare regională. Toate
aceste instituţii bancare stabilesc condiţiile în care
se face împrumutul, pe ce termen şi cu ce dobândă.
Dacă o ţară sau un actor non-statal acceptă
condiţiile impuse, atunci se perfectează formele şi
solicitantul primeşte împrumutul.
Resursele financiare sunt, într-un anume fel şi
într-o anume măsură, o condiţie esenţială pentru a
demara un proiect în orice domeniu de activitate.
De aici, importanţa ce se acordă acestor resurse
de către orice stat sau actor al scenei mondiale.
Fără aceste resurse, nu se pot asigura resursele
umane în forma şi de calitatea dorite, nu se pot
genera activităţi şi produse aducătoare statului şi
populaţiei de plusvaloare şi în final de venituri
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băneşti. Deci, se poate spune că ele servesc drept
premisă esenţială oricărei activităţi umane ce se
vrea organizată şi desfăşurată pentru existenţa
şi funcţionarea sectoarelor strategice ale ţării şi
pentru asigurarea securităţii naţionale.
2.4. Resursele informaţionale
Resursa informaţională este acel tip de resursă
folosită de o persoană, un grup uman, o organizaţie
sau o instituţie, în cadrul activităţilor sale de
procesare a informaţiei, pentru a duce la bun
sfârşit sarcina sa, pentru a lua o decizie sau pentru
rezolvarea de probleme. O resursă informaţională
poate fi o resursă umană, materială sau financiară
direct implicată în gestionarea, achiziţia,
dezvoltarea, întreţinerea, exploatarea, accesul,
folosirea, protecţia, conservarea şi distrugerea
elementelor informaţiei6. Deci, o resursă poate
fi o persoană, un fişier sau un sistem informatic.
În majoritatea cazurilor, termenii resursă
informaţională, resursă de informaţie şi resursă
în informaţie sunt folosiţi la plural. Ei desemnează
un ansamblu de resurse ce pot fi repertoriate în
activul informaţional al organizaţie sau instituţiei.
Dată fiind importanţa informaţiilor în orice sector
de activitate umană, gestionarea acestora trebuie
făcută cu o deosebită atenţie. Prin gestionarea
resursei informaţionale se înţelege ansamblul
de funcţii ce sunt legate stabilirea politicii şi
procedurilor de achiziţie, analiză, stocare, păstrare,
folosire, evaluare, circulaţie a informaţiei necesare
bunului mers şi dezvoltării unei organizaţii sau
instituţii şi pe care se fondează punerea în practică
a unui sistem informatic de procesare a acestei
informaţii.
În zilele noastre, se apreciază că informaţia
înseamnă putere7. Revoluţia ce a bulversat, în
ultimii ani, informaţia, a dus simultan la creşterea
masei de informaţii, la dezvoltarea mijloacelor de
procesare a acestor informaţii şi la o largă răspândire
a sistemelor informatice în toate sectoarele de
activitate umană. Noile tehnologii în domeniul
informaţiilor şi comunicaţiilor au facilitat accesul
tuturor la informaţie, dar şi la o procesare rapidă
şi la o utilizare eficace a acesteia. De aceea, se
afirmă că cine deţine informaţii veridice şi în timp
real despre un domeniu sau altul de activitate,
inclusiv despre resursele umane, materiale,
naturale, financiare etc. are controlul deplin al
sectorului respectiv şi succesul garantat. De aici,
competiţia între diverşi actori statali şi non-statali
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pe scena mondială pentru a avea în mod oportun,
operativ şi la costuri cât mai mici informaţiile
despre noi resurse umane, naturale, financiare sau
tehnologice.
3. Competiţia pentru resurse naturale
– premisă a instabilităţii mondiale
Competiţia pentru resurse naturale este destul
de strânsă, întrucât actori statali şi non-statali
acţionează fie pentru menţinerea accesului la zonele
bogate în astfel de resurse, fie pentru dobândirea
unui asemenea statut. De aici, posibilitatea ivirii
unor tensiuni şi chiar conflicte între cei care vor
să-şi menţină avantajele deţinute şi cei care aspiră
la câştigarea unui loc semnificativ în zonele
cu resurse naturale. În acest context, se cuvine
menţionat faptul că există o competiţie acerbă atât
pentru zonele cunoscute (Orientul Mijlociu, Africa,
de exemplu), cât şi pentru zone noi (de exemplu,
zona Arctică).
În prezent, competiţia pentru resurse este
foarte puternică. Resursele sunt un atu economic
şi politic pentru state, iar controlul resurselor este
prezentat adesea ca o necesitate pentru menţinerea
stabilităţii internaţionale. În realitate, se pare că
acerba competiţie pentru resurse naturale diverse,
dar importante pentru funcţionarea optimă a
sectoarelor strategice a statelor sau ale actorilor
non-statali, este cauza principală a tensiunilor
şi conflictelor regionale şi chiar internaţionale.
Altfel spus, competiţia pentru resurse se constituie
în premisa esenţială a instabilităţii regionale şi
globale.
O cauză a amplificării competiţiei pentru resurse
naturale o constituie creşterea bruscă a cererii, care
a însoţit intrarea masivă a Indiei şi Chinei pe piaţa
de consum. În plus, această implicare a Indiei şi
Chinei a provocat o intensificare a concurenţei în
domeniul cercetării şi explorării pentru noi resurse,
inclusiv în zona Arctică, precum şi o creştere a
preţurilor. De altfel, competiţia pentru zona Arctică
devine, pe zi ce trece, tot mai acerbă. În 2008,
Uniunea Europeană a făcut „un prim pas spre o
politică arctică europeană”, când un document
al unei comisii europene a dat în vileag interesul
Europei în ceea ce priveşte resursele energetice
din Arctica, noile rute de navigaţie, securitatea şi
pericole de mediu8.
Cu trei state membre – Danemarca, Suedia
şi Finlanda – ce sunt la graniţa cu Arctica, UE a
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precizat că doreşte „statutul de observator” în
Consiliul Arctic, o instituţie compusă din state
de la litoralul nordic, pentru a înainta interesele
sale pe lângă SUA şi Canada, Rusia, Norvegia şi
Islanda. În ultimii ani, competiţia pentru controlul
nordului a crescut intens, pe măsură ce gheaţa
polară începe să se topească şi pătura de gheaţă
din Groenlanda se subţiază. Dezvoltările în Arctica
sunt reglementate prin rezoluţii ale ONU, care au
fost ratificate de către toate ţările arctice.
Un alt motiv al apariţiei instabilităţii regionale
o constituie nevoia unor state de apă potabilă.
Astfel, statele arabe s-ar putea îndrepta către un
viitor război pentru apă dacă nu acţionează imediat
pentru a-şi asigura resursele necesare9. În acest sens,
se pare că succesul depinde de acţiunea concertată
a statelor arabe menită a preveni un conflict în
regiunea aridă în care se găsesc acestea.
La rândul său, Rusia avertizează că există
riscul să izbucnească un război în zona arctică, în
condiţiile în care mai multe ţări încearcă să preia
controlul asupra rezervelor de petrol şi gaz din
regiune10. Astfel, în noua Strategie de securitate
naţională a Federaţiei Ruse până în anul 2020
se avertizează că intensificarea şi înmulţirea
tentativelor de a prelua controlul asupra rezervelor
mari de petrol şi gaze din jurul graniţelor sale
reprezintă o potenţială sursă de conflict militar în
următorul deceniu.
Într-o competiţie pentru resurse nu poate fi
exclusă posibilitatea recurgerii la forţă militară
pentru a rezolva diferite probleme, care ar distruge
echilibrul de forţe din apropiere de graniţele
Rusiei şi aliaţilor săi11, se arată în strategie12. SUA,
Norvegia, Canada şi Danemarca revendică această
zonă despre care se crede că ar conţine miliarde de
tone de petrol şi gaze.
De altfel, în ultimii ani, tensiunile de pe scena
internaţională au fost, în mare parte, alimentate
de competiţia pentru bogăţiile naturale, din
cauza creşterii cererii internaţionale şi a penuriei
provocate, în special, de schimbările climatice,
potrivit Institutului internaţional de cercetare
pentru pace de la Stocholm (SIPRI)13.
Între augmentarea consumului datorată
dezvoltării economice şi rarefierea resurselor,
competiţia pentru resurse naturale va creşte.
Competiţia pentru deţinerea şi exploatarea
de resurse naturale întotdeauna a fost una din
componentele confruntării între state. Nevoile de
consum în ceea ce priveşte resursele naturale ale

lumii sunt într-o continuă creştere. Dacă în 1999,
omenirea utiliza 71 milioane barili de ţiţei zilnic,
în 2002 se consumau deja 79 de milioane barili de
ţiţei, iar în 2006, 85 milioane barili de ţiţei. Deci,
în şapte ani, s-a înregistrat un spor de 12%. Este
vorba de un necesar a cărui creştere este impusă,
înainte de toate, de ritmul vertiginos de dezvoltare
al Chinei şi al Indiei14.
Pentru a satisface necesarul de resurse naturale,
mai ales de petrol şi gaze naturale, se acţionează de
către cei interesaţi, de exemplu, în direcţia punerii
în valoare a zăcămintelor din Azerbaidjan. În
acest sens, până la 1 octombrie 2011, competitorii
bine cunoscuţi şi-au depus ofertele pentru gazele
naturale, ce urmează a fi produse odată cu
dezvoltarea deplină a zăcământului Shah Deniz
din Azerbaidjan („Shah Deniz II”): consorţiile
Nabucco, ITGI (Interconectorul Turcia-GreciaItalia) şi TAP (Conducta Trans-Adriatica), fiecare
mizând pe cantitatea iniţială de 10 miliarde metri
cubi pe an (Mmca), care va fi pusă în vânzare
începând cu 201715. Fiecare dintre proiecte are
ca scop transportarea gazului azer către pieţele
europene. De asemenea, toate fac parte din aşanumitul Coridor Sudic al Gazelor, conceput de
către Comisia Europeană (CE) în 2008, în cadrul
celei de-a Doua Revizuiri Strategice. Potrivit Oil
& Gas Journal, „obiectivul strategic al Coridorului
Sudic este de a realiza o rută de aprovizionare
către UE, de 10-20% din necesarul de gaze al UE
până în 2020, echivalentul a aproximativ 45-90 de
miliarde metri cubi de gaz pe an”16.
Per ansamblu, competiţia pentru resurse
naturale – petrol, gaze naturale, apă, metale rare
(necesare mai ales în domeniul armamentului
nuclear) – se va accentua în anii ce vin atât datorită
creşterii consumului prin intrarea pe piaţă a Indiei
şi Chinei, cât şi rarefierii resurselor, multe resurse
fiind neregenerabile. De aici, posibilitatea apariţiei
şi manifestării de tensiuni şi chiar conflicte atât
între competitori statali, cât şi între actori statali
şi non-statali.
Concluzii
Resursele şi sectoarele strategice ale unei
ţării se află într-o strânsă corelaţie cu securitatea
sa naţională. Dacă un stat dispune de resursele
necesare şi suficiente funcţionării optime a
sectoarelor strategice, atunci securitatea sa
naţională este realizată la nivelul dorit. În acelaşi
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timp, existenţa unei securităţi naţionale normale
permite funcţionarea optimă a sectoarelor strategice
şi asigurarea resurselor necesare.
În prezent, competiţia între diferiţii actori ai
scenei mondiale pentru resurse naturale – de la
hidrocarburi şi metale rare la apa potabilă – se
amplifică. Printre factorii acestei augmentări a
consumului de resurse naturale se numără intrarea
masivă în competiţie a Indiei şi Chinei, pe de o
parte, şi rarefierea resurselor neregenerabile, pe de
altă parte.
Satisfacerea deplină a nevoii de resurse a
actorilor statali şi non-statali poate duce la creşterea
tensiunilor şi la apariţia conflictelor regionale şi
chiar globale. În acest sens, un rol negativ îl va
avea, probabil, încercarea unor actori statali şi
non-statali de a-şi include în sfera de influenţă
zona Arctică, bogată în hidrocarburi.
România, ca membră NATO şi UE, pe de o
parte, şi datorită necesităţilor proprii de dezvoltare
durabilă, pe de altă parte, este implicată în
competiţia mondială pentru resurse naturale. În
acest context internaţional complex şi dinamic,
România are două soluţii: protejarea resurselor
proprii şi implicarea în proiectele europene ce ţin
de asigurarea securităţii sale, inclusiv a securităţii
energetice.
NOTE:
1� Redefinirea conceptului de securitate naţională
ca urmare a integrării în NATO şi UE, http://isop.
ro/redefinirea-conceptului-de-securitate-nationalaca-urmare-a-integrarii-in-nato-si-ue/, consultat în
15.09.2012.
2 Dimitri WEISS (editor), Ressources
humaines, http://www.editions-organisation.com/
Chapitres/9782708128446/chap1_weiss.pdf, pp. 3340.
3 Les Ressources Naturelles, http://www.terrefinance.fr/les-ressources-naturelles.php, p. 1.
4 Ressources naturelles, http://www.universalis.fr/
encyclopedie/ressources-naturelles/.
5 Définition Ressources financières, http://www.
trader-finance.fr/lexique-finance/definition-lettre-R/
Ressources-financieres.html, consultat în 15.09.2012.
6� Ressource informationnelle, http://www.
thesaurus.gouv.qc.ca/tag/terme.do?id=11114, consultat
în 15.09.2012.
7��������������
R. P. RUSSO, L’information, source de pouvoir,
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/
article/ecoru_0013-0559_1966_num_69_1_1943,
consultat în 27.09.2012.
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8 Irina IORDACHE, Europa participă la competiţia
internaţională pentru resursele din Arctica, http://
www.ecomagazin.ro/europa-participa-la-competitiainternationala-pentru-resursele-din-arctica/, consultat
în 27.09.2012.
9 Ţările arabe ar putea intra în război pentru apă,
http://www.ziare.com/articole/razboi+pentru+resurse,
consultat în 27.09.2012.
10 Rusia prevede un război pentru Oceanul Arctic,
http://www.ziare.com/articole/razboi+pentru+resurse,
consultat în 27.09.2012.
11��������
Ibidem.
12 Rokas GRAJAUSKAS, Quoi de neuf dans la
stratégie de sécurité nationale de la Russie en 2009 ?,
http://www.diploweb.com/Quoi-de-neuf-dans-lastrategie-de.html, consultat în 28.09.2012.
13����
Cf. Competiţia pentru resurse naturale şi
armamentul nuclear, surse majore de tensiune în lume
– SIPRI, http://www.mediafax.ro/externe/competitiapentru-resurse-naturale-si-armamentul-nuclear-sursemajore-de-tensiune-in-lume-sipri-9711393, consultat
în 27.09.2012.
14 Noile superputeri, în competiţie pentru resurse
tot mai puţine, http://www.incomemagazine.ro/articol_
503/noile-superputeri-in-competitie-pentru-resurse-totmai-putine.html, p. 1, consultat în 28.09.2012.
15 Radu DUDAU, Gina GUSILOV Competiţia
pentru gazul caspic: evoluţii recente, http://www.
petroleumreview.ro/index.php?option=com_content&
view=article&id=551:competitia-pentru-gazul-caspicevolutii-recente&catid=47:oil-a-gas&Itemid=252, p. 1,
consultat în 28.09.2012.
16 Ibidem.
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JAPONIA, INDIA ŞI AUSTRALIA: ESTE
ACEASTĂ ALIANŢĂ „ANTI-CHINA”
FEZABILĂ?1
Dr. Claudia ASTARITA*

În anii următori, balanţa de putere a Asiei va
fi testată în mod semnificativ. Noua atitudine a
Chinei în regiune a creat tensiuni între ţările care
se tem că era „răsăritului păcii” a trecut. Statele
Unite şi-au clarificat intenţiile de a-şi consolida
poziţia în regiune, mişcare ce a determinat alte
naţiuni, precum Vietnam, Australia, India şi Rusia
să devină mai active pentru a nu-şi pierde şansa de
implicare în restructurarea asiatică.
În Asia, orice ajustare poate avea consecinţe
politice, strategice şi economice. De aceea, acest
articol analizează cât de fezabilă şi eficientă poate
fi o reapropiere între India, Japonia şi Australia.
Având conştiinţa faptului că aceste ţări nu pot
desconsidera relaţiile economice şi politice pe
care le au cu China ca urmare a consecinţelor
evoluţiilor celor mai recente ale strategiei SUA
în zona asiatică, articolul evaluează motivele
pentru care, în timp ce continuă să îşi intensifice
legăturile cu China, aceste state pot fi interesate
să-şi consolideze relaţiile multilaterale dintre ele.
Cuvinte-cheie: Asia; China; Statele Unite;
regionalism; criza financiară globală; balanţa de
putere; moment critic.

Introducere
Până în urmă cu câţiva ani, puţini oameni s-ar
fi îndoit că percepţia „ameninţării chineze” în Asia
nu şi-a atins maximul. Oricum, faptul că Asociaţia
Naţiunilor Asiei de Sud-Est (ASEAN) a fost
creată în anii ‘60 pentru a întări un grup de state
care se percepeau ca fiind prea mici să conteze în
faţa Chinei, care s-a ridicat singură, şi faptul că
această iniţiativă a devenit, ulterior, motorul unui
nou proces de integrare regională incluzând China,
nu a însemnat că toate temerile au dispărut pentru
totdeauna.
Lucrarea de faţă argumentează că atât
ASEAN+3 (care include ASEAN plus China,
Japonia şi Coreea de Sud) şi Summitul Asiei de
Est (SAE, în care sunt incluse şi India, Australia
şi Noua Zeelandă) reprezintă două „experimente
moderne” ale neutralizării Chinei. Ţările asiatice
au considerat întotdeauna că incluzând China
într-o organizaţie în care toate deciziile sunt
luate prin consens, le-ar putea garanta că doar
acele iniţiative, (în principal legate de integrarea
economică) considerate acceptabile pentru toţi, vor

* Dr. Claudia ASTARITA este profesor asociat la Universitatea „John Cabot”, unde predă politica
Chinei şi analist pe probleme de relaţii internaţionale (legate de India) la Centrul de Studii Militare
şi Strategice (CeMiSS), Roma, Italia. E-mail: astarita@graduate.hku.hk
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fi dezvoltate, dându-le, în acelaşi timp, şansa de a
coopera pentru a se putea opune vreunei evoluţii
agresive a politicii externe a Beijingului.
Tendinţa a fost ulterior confirmată, în 2011, de
includerea Rusiei şi Statelor Unite în Summitul
Asiei de Est. Aceasta a fost o alegere care, în
mod inevitabil, a redus caracterul „asiatic” al
organizaţiei, întărindu-i potenţialul de neutralizare
şi a forţat Washingtonul să nu-şi diminueze intenţia
de „reimplica Asia”.
Noua agresivitate a Chinei în regiune şi
interesul SUA de a-şi reafirma angajamentul întro zonă care a devenit un factor-cheie al politicii
globale au schimbat în mod inevitabil abordarea
puterilor regiunii. Ţări precum Japonia, Australia
şi India au fost întotdeauna percepute drept „aliaţii
ai Americii” în Asia. La crearea ASEAN+3 şi SAE,
acestea au fost numite „cai troieni americani” în
regiune. Şi, în pofida „reechilibrării lor orientale”,
altfel spus, recunoaşterea lor sinceră că deşi
rămân aliaţi de bază ai SUA, nu-şi pot permite să
piardă oportunităţile pe care Asia (şi China) le pot
oferi, ei sunt încă de părere că trebuie să menţină
o relaţie specială cu Washingtonul. Aceasta este o
abordare care trebuie remodelată, luând în calcul
reorientarea SUA în regiune.
Presupunând că, în Asia, orice ajustare poate
avea consecinţe politice, strategice şi economice,
acest articol analizează cât de fezabilă şi eficientă
ar fi o reapropiere între India, Japonia şi Australia.
Având cunoştinţa faptului că aceste ţări nu pot să
nu ia în considerare relaţiile economice şi politice
pe care le au cu China ca urmare a consecinţelor
evoluţiilor cele mai recente ale strategiei SUA în
zona asiatică, articolul evaluează motivele pentru
care aceste ţări, odată cu păstrarea şi adâncirea relaţiilor cu Beijingul, pot fi interesate în consolidarea relaţiilor multilaterale dintre ele. Oricum, de
vreme ce ar fi imposibil de previzionat un pericol
adus de o viitoare restructurare asiatică fără a lua
în calcul priorităţile contemporane ale Chinei şi
înţelesul ascuns al întoarcerii Americii în regiune,
aceste două puncte sunt acoperite pentru a stabili
fundalul necesar în vederea sublinierii implicaţiilor
unei reapropieri între India, Japonia şi Australia.
1. SUA şi Asia: o nouă provocare
pentru regiune
În noiembrie 2011, Foreign Policy publica un
articol scris de secretarul de stat american Hillary

Clinton, în care se declara clar că „Asia – Pacific
a devenit un factor-cheie al politicii globale. Într-o
perioadă în care regiunea construieşte o securitate
şi o arhitectură economică mai mature pentru a
promova stabilitate şi prosperitate, angajamentul
SUA în zonă este esenţial. Acesta va ajuta la
construirea respectivei arhitecturi şi va plăti
dividendele continuării leadershipului american
în acest secol”2. O idee exprimată şi mai explicit de
preşedintele Barack Obama în noiembrie 2011,
adresată parlamentului australian, susţinea că
„Statele Unite vor juca un rol mai mare şi pe termen
lung în modelarea acestei regiuni (Asia – Pacific)
şi a viitorului ei”3. Deşi ambele declaraţii au fost
deseori clasificate drept „dovezi” ale intenţiei
Washingtonului de a reimplica Asia, Washingtonul
a fost deja „primit” oficial în regiune cu un an
în urmă, când Summitul Asiei de Est a oferit
ţărilor sale observatoare, Rusia şi Statele Unite,
oportunitatea de a se alia grupului.
Această extindere a SAE a avut trei consecinţe
importante. Prima – a arătat în mod clar că
necesitatea de contrabalansare a ambiţiei Chinei în
regiune a fost percepută ca fiind mai urgentă decât
„prezervarea caracterului asiatic” al organizaţiei
regionale. A doua – a determinat în mod crucial
remodelarea rolului SUA în regiune. A treia
– această evoluţie a făcut obligatoriu pentru state
precum India, Japonia şi Australia ca ele să clarifice
ce naţiune şi-ar fi păstrat loialitatea în „noua
regiune” care includea atât China, cât şi SUA.
Pe când Washingtonul adeseori reaminteşte că
implicarea sa sporită în regiunea Asia-Pacific „nu
reprezintă o provocare pentru China, deşi aceasta
este cea care a dus la schimbarea de poziţie”, ţări
precum India, Japonia şi Australia – care se ocupă
cu modul în care să abordeze o Chină emergentă
– sunt tot mai sigure că numai SUA are soluţia
la această problemă4. Afirmarea Chinei în Asia a
convins multe naţiuni că „viaţa sub umbrela de
securitate americană este preferabilă expunerii
la vântul schimbător geopolitic ce suflă dinspre
China”5. Şi, judecând după răspunsul majorităţii
statelor regiunii Asia-Pacific la orientarea SUA
în Asia, este clar că acestea consideră că linia
americană le oferă mai multă încredere decât
progresul paşnic al Chinei.
Pentru a înţelege dacă ţări precum India,
Japonia şi Australia chiar iau în calcul ideea de
consolidare a „relaţiilor lor speciale” în regiune,
trebuie să clarificăm dacă astfel de parteneriate

IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2012

33

GEOPOLITICI ŞI GEOSTRATEGII: TENDINŢE ŞI PERSPECTIVE
există cu adevărat. Cu excepţia Indiei, a cărei
relaţie cu SUA nu a fost niciodată de încredere
precum cele menţinute de Japonia şi Australia,
este un adevăr cunoscut faptul că, în ultimii ani,
aceste trei ţări şi-au adâncit angajamentul cu
Asia, bazându-se pe legăturile lor economice şi
geografice6. Abordarea a creat o oarecare confuzie,
de vreme ce, în pofida necesităţii de a profita de
aceste oportunităţi economice pe care importanta
transformare economică a Asiei a început să o
ofere, toate aceste naţiuni nu au încetat să pună
la îndoială credibilitatea progresului paşnic al
Beijingului.
Acest articol argumentează că, de îndată ce
au fost identificate condiţii favorabile, aceste trei
ţări au început să-şi consolideze relaţiile bilaterale
într-un mod perceput iniţial ca intenţie de a-şi
crea alternative la China. Apoi, abordarea lor s-a
schimbat, deoarece au realizat că ar fi imposibil
să înlocuiască China cu alt partener economic.
Oricum, observaţia nu i-a împiedicat să-şi
consolideze noua lor „relaţie specială” în dorinţa
(cel puţin) de a-şi reduce dependenţa de Beijing.
În pofida diferenţelor imense existente între
ele referitoare la modul de gândire, religii,
dezvoltare economică, organizare socială şi
bogăţie materială, pentru a enumera doar câteva,
India şi Japonia au fost capabile să-şi exploateze
natura complementară a economiilor lor. „Delhi
importă produse japoneze care suferă de lipsa
cererii interne şi serveşte ca alternativă atractivă
pentru corporaţiile multinaţionale care vor să îşi
creeze noi filiale”7.
Această tendinţă a transformat Japonia în al
patrulea cel mai mare investitor în India. Volumul
comerţului creşte destul de rapid, în special după
ce, cu un an în urmă, Delhi şi Tokyo au semnat
un parteneriat care a eliminat multe taxe vamale.
De asemenea, un exerciţiu militar întrunit a fost
organizat în Marea Japoniei pentru a demonstra
că această „relaţie specială” nu se limitează la
aspectul economic.
În ceea ce priveşte India şi Australia, ambele
ţări consideră că îşi consolidează un parteneriat
strategic „real”. Oricum, pentru moment, ele îşi
„fixează strategiile bilaterale”. Adesea, Australia
anunţă că s-a ajuns la un consens cu privire la
„strategia pe patru piloni”, care include „în primul
rând, o relaţie economică construită în jurul
strategiei energetice care va reconfigura modul în
care India percepe Australia; în al doilea rând, o
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relaţie politică/strategică bazată pe o cooperare
mai strânsă în domeniul apărării, […]; în al treilea
rând, o strategie multilaterală focalizată pe G20, cu
o colaborare mai strânsă în domeniile liberalizării
comerţului şi schimbărilor climatice; şi, în ultimul
rând, construirea unei relaţii între popoare într-un
mod care să consolideze interesele lor comune”. 8
Planul a fost bine primit de guvernul Indiei, care
accentuează încă odată că „traiectoria strategică
actuală proprie nu se desfăşoară împotriva
principalelor interese strategice australiene” 9.
Ca rezultat al Declaraţiei comune din 2007
privind cooperarea în domeniul securităţii,
Australia şi Japonia pot fi considerate în prezent
parteneri strategici apropiaţi, o interacţiune pe
care mulţi analişti au descris-o ca fiind consolidată
şi amplificată prin alianţele lor formale cu
Statele Unite10. În ultimii ani, Australia a devenit
un furnizor de bază pentru resurse energetice
(cărbune şi gaze naturale lichefiate) şi metale rare,
vitale pentru industria Japoniei, iar aspiraţiile
Ţării Soarelui Răsare de a fi membru permanent al
Consiliului de Securitate al ONU au fost sprijinite
de Canberra. Totuşi, cele două ţări nu au fost
capabile să-şi rezolve problemele care, din 2007,
le-au împiedicat să semneze un acord de comerţ
liber şi ambele devin din ce în ce mai conştiente
de faptul că, deşi intereselor lor strategice sunt
similare, de fapt, dependenţa lor economică faţă
de China creează multe probleme când este nevoie
de aprobare pentru iniţiativele lor de consolidare a
relaţiilor bilaterale.
Reorientarea americană în Asia va avea, cu
siguranţă, un impact asupra acestor relaţii bilaterale.
Pe când cele trei state vor trebui să-şi definească
o nouă „politică americană”, se argumentează că
Washington nu va limita în nici un fel libertatea
lor de angajament reciproc. Acesta va fi respectat
din două motive. În primul rând, nu va submina
strategia americană în Asia. În al doilea rând,
Washington este conştient că „pentru a aborda
provocarea globală şi a menţine ordinea mondială,
America trebuie să lucreze îndeaproape cu gazdele
actorilor statali şi nonstatali, precum şi cu aliaţi
sau non-aliaţi”. Iar India, Japonia şi Australia sunt
printre aceştia11.
Pentru a asigura pacea şi stabilitatea în Asia,
cele trei ţări trebuie să fie suficient de curajoase
şi să continue consolidarea relaţiilor multilaterale,
fără a da impresia că o fac pentru a combate China.
În septembrie 2012, de exemplu, Australia şi-a
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făcut public angajamentul de a „coopera şi mai
intens în domeniul apărării cu Japonia, aşa cum
şi America a depus eforturi să-şi extindă şi să-şi
apropie alianţele în faţa Chinei emergente” 12. În
mod inevitabil, referinţa explicită la Beijing a creat
noi controverse în regiune şi între Canberra, Tokyo
şi Washington.
Scopul pe termen lung al Japoniei, Indiei şi
Australiei trebuie să fie acela de a convinge ţările
asiatice că este posibil şi sigur să coexiste cu China
în regiune fără a accepta în mod pasiv toate cerinţele
sale. Într-adevăr, aşa cum se explică în detaliu în
secţiunile următoare, deşi reorientarea SUA în Asia
poate ajuta ţările regionale să-şi protejeze mai bine
interesele, sunt voci care spun că până când nu vor
decide să se apere de ele însele, Asia nu va fi în
siguranţă. Pentru a verifica fezabilitatea acestui
scenariu, este imperios necesar să identificăm
priorităţile chineze şi americane în Asia.
2. China: ameninţări contemporane
şi provocări regionale
În prezent, China trece printr-o fază foarte
delicată a istoriei sale recente de tranziţie, deoarece
se confruntă cu probleme politice şi economice
grave. În mod diferit faţă de cum s-au petrecut
lucrurile în trecut, când Beijingul a trebuit să se
concentreze pe priorităţile interne, în vreme ce
problemele externe au fost într-o oarecare măsură
neglijate temporar, în prezent China nu mai poate
proceda la fel. Provocările sale interne afectează
profund unele dintre alegerile sale de politică
externă.
Problemele şi ambiguităţile legate de o clasă
conducătoare slăbită au devenit evidente din
pricina cazului lui Bo Xilai13, implicat într-o
poveste de familie care a fost etichetată drept cel
mai fervent scandal politic al timpului. Acesta a
fost un eveniment care a zdruncinat în mod deschis
credibilitatea partidului în ţară şi în străinătate, o
problemă care loveşte China într-o perioadă în
care deja s-a demonstrat că ţara nu este imună
la transformările globale radicale legate de criza
financiară internaţională, materializând coşmarurile
unei încetiniri economice care, în mod inevitabil,
alimentează instabilitatea socială14.
Conştient de faptul că o criză politică urmată
de un impas economic şi o instabilitate socială
crescută ar putea avea un impact semnificativ
asupra credibilităţii Beijingului, guvernul şi-

a restructurat priorităţile politicii externe prin
acordarea unei atenţii sporite celor două zone, Asia
de Est şi Asia de Sud-Est, unde disputele teritoriale
pot fi folosite ca instrumente, pe de o parte, pentru
a convinge China că partidul este suficient de
puternic pentru a recunoaşte şi proteja „cu orice
preţ” interesele ţării pe plan extern, iar pe de altă
parte, să obţină cât mai multe avantaje din această
nouă prioritate, să menţină un comportament mai
asertiv în regiune pentru ca, în cele din urmă, să
câştige avantaje acolo.
Afirmaţia conform căreia criza financiară
globală a acţionat ca un „moment critic” în
regiune este una raţională. James Mahoney
defineşte momentele critice ca situaţii „în care
o anumită opţiune este adoptată dintre două sau
mai multe alternative” şi, de obicei, sunt folosite
pentru a identifica ce condiţii determină schimbări
instituţionale15. De altfel, momentele critice se
referă la evenimente „înainte de care trebuie să
existe o serie de posibilităţi, dar după care aceste
posibilităţi dispar aproape în totalitate”; o „situaţie
în care o opţiune specifică este adoptată dintre două
sau mai multe alternative”, şi care accentuează că
„în multe situaţii, momentele critice sunt momente
de impredictibilitate structurală relativă când, în
mod deliberat, actorii modelează rezultatele întrun mod mai voluntar decât permit circumstanţele
normale”16.
În China, criza financiară globală poate
fi interpretată ca fiind momentul critic cu
impact semnificativ asupra ordinii preferinţelor
Beijingului legate de aspectele de politică asiatică.
Există opinii conform cărora în scenariul Asiei
de Est şi Sud-Est ordinea în perioada pre-criză a
fost următoarea: permiterea intereselor economice
să prevaleze (abordarea pragmatică); intimidarea
statelor fără a le ameninţa cu intervenţia militară;
folosirea forţei pentru a-şi proteja interesele şi
ajustarea la unele nevoi asiatice. După criză,
această ordine s-a schimbat. Principala prioritate a
devenit cea de intimidare a ţărilor, de data aceasta
chiar prin ameninţarea cu intervenţia militară (aşa
cum o demonstrează abordarea Chinei cu privire la
disputele legate de suveranitatea insulei), urmate
de ideea de folosire a forţei pentru a-şi proteja
interesele; prevalarea intereselor economice şi, în
cele din urmă, ajustarea la unele nevoi asiatice.
Noua afirmare a Chinei a avut deja un impact
imens în regiune, deoarece din ce în ce mai multe
ţări, cu toate că încă se bucură de oportunităţile
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provenite de la Beijing, au început să se teamă
de implicaţiile pe termen lung ale acestei noi
atitudini. Dacă „emergenţa paşnică” a fost dată la
o parte, regiunea percepe ca fiind prea periculos
să-şi crească dependenţa de China.
În acest articol, considerăm că actuala criză
financiară globală a acţionat ca un moment critic
şi în ce priveşte alternativele SUA în Asia. Înainte
ca Beijingul să-şi clarifice noua abordare agresivă,
Washingtonul şi-a stabilit priorităţile în regiune
după cum urmează: consolidarea iniţiativelor
bilaterale pentru a spori creşterea economică
şi a contrabalansa China; implicarea directă a
Chinei (pentru a o controla mai bine); implicarea
în iniţiative multilaterale dacă bilateralismul nu
reprezintă o opţiune şi ameninţarea Chinei în
mod deschis (dacă nu există alternative). Imediat
ce Beijingul şi-a schimbat ordinea preferinţelor,
Washingtonul a fost forţat să facă la fel, recunoscând
implicarea în iniţiative multilaterale ca prioritate
majoră a sa, urmată de necesitatea de a-şi consolida
relaţiile bilaterale; implicarea directă a Chinei şi
ameninţarea ei directă.
Dacă este adevărat că cea mai recentă evoluţie
în Asia a alimentat în mod semnificativ tensiunile,
ameninţând stabilitatea regională, ne putem întreba
de ce o Chină mai asertivă a decis să îşi confirme
„interesul” în primirea SUA la Summitul Asiei de
Est, confirmându-i „de-asianiziarea”.
Având în vedere ostilităţii anterioare a Chinei la
o astfel de extindere, reticenţa SUA de a se implica
în regiune şi dificultatea Japoniei de a exercita un
leadership regional alternativ, cu sau fără ajutorul
Australiei şi Indiei, suntem de părere că această
idee este un moment hotărâtor în relaţiile AsiaPacific. Totuşi, este de bun augur să afirmăm
că mişcarea Chinei nu a fost legată de ideea că
Beijingul nu mai este interesat de excluderea
SUA din regiune, ci mai degrabă de necesitatea
de reasigurare a partenerilor regionali că noua
asertivitate a Chinei are „intenţii benigne”: dacă
nu ar fi fost adevărat, Beijingul ar fi continuat să
prevină intrarea Washingtonului în SAE.
Pentru o mai bună clarificare a situaţiei, trebuie
să mai adăugăm alte două detalii. Din perspectiva
Chinei, odată ce intenţia Administraţiei Obama de
relansare a Parteneriatului Trans-Pacific (TransPacific Partnership –TPP) deja fusese iniţiată, a
părut mai rezonabil pentru China să ofere SUA
şansa de a participa în organizaţia în care Beijing
era deja membru decât să le permită să consolideze
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o organizaţie nouă (pe care China nu ar fi pututo controla direct). Din perspectivă americană,
participarea în SAE ar fi arătat că, în prezent, SUA
plasează organizaţiile regionale în centrul noii lor
politici asiatice şi i-ar fi oferit şi posibilitatea de
a „rămâne active” în Asia chiar dacă revitalizarea
TPP a eşuat.
Până în prezent, Summitul Asiei de Sud-Est
a demonstrat că nici un grup în care China este
„contrabalansată tehnic” de Japonia, India şi
Australia nu-i poate limita acesteia cu succes
agresivitatea în regiune. Totuşi, prin acest articol
considerăm că, prin accederea Statelor Unite,
SAE nu va deveni mai eficientă în ce priveşte
reechilibrarea puterii regionale, dar va fi progresiv
transformată într-un grup în care compromisurile
şi înţelegerea vor fi mult mai greu de realizat
decât sunt în prezent, aşa cum se întâmplă şi în
cadrul Forumului Regional ASEAN, din cauza
problemelor similare dintre membrii săi.
Acest studiu arată că, dacă SUA şi China şi-au
schimbat ordinea preferinţelor legate de strategiile
lor regionale şi dacă ţările locale se tem acum
de ambiguităţile abordării asiatice a Beijingului,
imediat ce principale puteri locale (Japonia,
India şi Australia) vor realiza că noua SAE nu
va fi niciodată suficient de puternică pentru a
putea cuprinde ambiţiile Chinei, este posibil, de
asemenea, ca ele să-şi schimbe ordinea preferinţelor
în cadrul strategiilor lor regionale, de data aceasta
nu drept consecinţă directă a unui moment critic,
ci ca rezultat al ajustării la schimbările cauzate
ulterior.
Considerându-se că Japonia, India şi Australia
reprezintă mai degrabă un grup decât state diferite,
se argumentează că înainte ca SUA şi China săşi clarifice noile priorităţi, aceste trei state au
fost catalogate astfel: se focalizează pe probleme
economice, lăsând fără răspuns problemele politice
şi strategice (abordare pragmatică); acceptă
cerinţele Chinei când „acestea sunt rezonabile şi nu
au implicaţii politice sau strategice”; intimidează
China, în speranţa că hotărârea sa în realizarea
propriilor scopuri nu vor provoca escaladare
militară, folosesc forţa pentru a limita asertivitatea
Chinei. Mai mult, în acest articol considerăm că
priorităţile Japoniei, Indiei şi Australiei au fost
reduse la două: de acceptare a cerinţelor Chinei
când „acestea sunt rezonabile şi nu au implicaţii
politice sau strategice” şi solicitarea sprijinului
puterii externe (în principal al SUA) pentru a fi
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în măsură să contraatace agresivitatea Chinei.
Aceasta reprezintă o schimbare care a alimentat
o atitudine pasivă, pe care în acest articol o
considerăm inutilă în ce priveşte consolidarea
păcii şi stabilităţii regionale, recomandând indirect
Japoniei, Indiei şi Australiei să o modifice cât
mai repede posibil. Este prematur să înţelegem
dacă noua agresivitate japoneză în Marea Chinei
de Est, legată de pretenţia de suveranitate asupra
insulelor Senkaku şi Takeshima reprezintă sau nu o
schimbare radicală în strategia sa regională. Totuşi,
deşi creşterea agresivităţii nu poate fi considerată
o atitudine sigură şi de perspectivă, această
transformare trebuie monitorizată cu atenţie.
3. Semnificaţia ascunsă a reîntoarcerii
americane în Asia
Se ştie că Administraţia Obama este hotărâtă
să intensifice rolul SUA în regiunea Asia-Pacific,
crescând „prioritatea regiunii în planificarea
militară, politica externă şi politica economică ale
SUA”17 şi contribuind la remodelarea normelor şi
regulilor regionale pentru a se asigura că „dreptul
şi normele internaţionale sunt respectate, comerţul
şi libertatea navigaţiei nu sunt împiedicate, puterile
emergente construiesc încrederea cu vecinii lor şi
că neînţelegerile sunt rezolvate în mod paşnic, fără
ameninţări sau coerciţie”18.
Mark Manyin identifică trei principale motive
în spatele creşterii implicării SUA în regiunea
Asia-Pacific: „Încetarea treptată a operaţiilor
militare ale SUA în Irak şi Afganistan; importanţa
economică în creştere a regiunii Asia-Pacific, şi
în special a Chinei, pentru economia viitoare a
Statelor Unite; sporirea capabilităţilor militare
ale Chinei şi a insistenţei crescute de a reclama
teritorii maritime disputate cu implicaţii pentru
libertatea de navigaţie şi posibilitatea Statelor
Unite de a-şi proiecta puterea în regiune” 19. În
vreme ce primul punct nu are consecinţe directe
pentru Asia, este pusă în discuţie modalitatea în
care al doilea şi al treilea motiv urmărite pot afecta
în mod semnificativ relaţiile SUA – China, căldura
primirii asiatice şi aşa-numitele relaţii speciale cu
Japonia, Australia şi India.
Înainte de a trece în revistă noile abordări
economice şi strategice ale SUA în zona AsiaPacific, este important să reamintim că unii oameni
de ştiinţă au considerat că „reorientarea” americană
în Asia reprezintă mai degrabă o expansiune decât

o transformare a politicii sale asiatice pe termen
lung, descrisă mai precis drept o schimbare de
metode decât o schimbare de scopuri politice20.
Aceasta este o idee pe care nu o împărtăşim în
totalitate.
Aşa cum vom arăta şi în cele ce urmează, dacă
reimplicarea Washingtonului în Asia-Pacific a fost
făcută „doar” pentru a beneficia mai mult de pe
urma performanţelor economice promiţătoare ale
Asiei, nu ar fi fost necesar să se cheltuie bani şi
energie pentru a relansa TPP – un grup care, pe
termen scurt şi mediu, nu va include principalele
puteri asiatice.
Mai mult, această secţiune arată că, din
perspectivă strategică, poziţia SUA este mult
mai ambiguă. Unii specialişti argumentează că
eşecul în a acorda mai mult importanţă zonei
Asia-Pacific „poate invita ale puteri regionale, în
special China, să modeleze regiunea în forme care
nu sunt neapărat în interesul SUA”21. Mai mult, pe
când, pe de o parte, „demonstrarea unei implicări
de durată a SUA în Asia îi vor determina pe
partenerii bilaterali şi pe organizaţiile multilaterale
asiatice să fie mai dispuşi şi capabili să contureze
împreună regulile şi normele în regiune”, pe de
altă parte, în mod inevitabil, reorientarea SUA în
Asia avertizează „China să renunţe la folosirea
unor tactici dure împotriva vecinilor săi” şi dau
„încredere altor state din Asia-Pacific care doresc
să reziste presiunii Beijingului în prezent sau pe
viitor”22.
S-a menţionat deja că, în circumstanţele
actuale, singurele zone în care China nu îşi poate
permite să-şi slăbească prezenţa sunt zonele Asiei
de Est şi Sud-Est. Acolo, Beijingul a adoptat o
abordare deosebit de puternică, nu numai datorită
intereselor în joc, dar şi pentru a arăta poporului
său că guvernul chinez nu este atât de slab, precum
mulţi analişti tind să afirme 23.
În prezent, este important să analizăm reacţia
SUA la noua agresiune a Chinei în Estul şi Sud-Estul
Chinei, o zonă în care Washington, recunoscând
că forţele militare ale Chinei „se aventurează în
domeniul maritim global, o sferă dominată de lung
timp de către Forţele Navale SUA”, nu pot accepta
nicio restricţionare a operaţiilor forţelor lor şi orice
schimbare îi poate stânjeni capacitatea de a proteja
transportul naval american şi internaţional24.
Având în vedere problema legată de Marea
Chinei de Sud, acesta este un aspect cu potenţial
de a stârni o escaladare periculoasă în regiune,
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astfel că este normal ca Washington să găsească
o modalitate de intervenţie pentru a evita cea mai
rea soluţie (în ce priveşte interesele SUA), aceea
a acceptării de către ţările asiatice a pretenţiilor
Beijingului, urmând ca întreaga zonă să fie
transformată în teritoriul suveran al Republicii
Populare Chineze25. În cazul în care China va fi
vreodată desemnată să îşi impună suveranitatea
asupra Mării Chinei de Sud, „navele comerciale
care traversează această mare, indiferent de steagul
arborat, vor fi subiectul legii şi regulamentelor,
taxelor, îndatoririlor sau al altor restricţii chineze.
China ar putea alege să se impună. În plus, China
ar avea dreptul exclusiv de pescuit şi exploatare a
mineralelor asupra unei mări de care ţările cu litoral
la Marea Chinei de Sud depind pentru a-şi câştiga
marea parte din venituri provenită din resursele
ei naturale. În cele din urmă, insistenţa Chinei
că orice navă de război care traversează Marea
Chinei de Sud trebuie să obţină întâi permisiunea
sa anulează drepturile navelor de război străine de
a trece pur şi simplu pe acolo. Mai mult, navelor de
război care traversează apele teritoriale li se aplică
restricţii severe cu privire la operaţiile lor” 26.
În aceste circumstanţe, este întemeiat să
afirmăm că interesul american în menţinerea
libertăţii de navigaţie (şi nu numai) în Marea Chinei
de Sud trebuie apărat cu diplomaţie susţinută
de putere militară. Trebuie să fim conştienţi că
„orice concesie temporară acordată pretenţiilor
demonstrate ca fiind nerezonabile ale Chinei nu
vor obţine gratitudine, ci vor deveni un precedent
pentru pretenţiile viitoare ale Chinei”27.
Drept consecinţă, întrucât contrabalansarea
asertivităţii progresive a Chinei în regiune
poate implica adoptarea unor atitudini la fel de
agresive, acest material consideră că reîntoarcerea
Washingtonului „de unul singur” în Asia s-ar putea
dovedi auto-distructivă28. Luând în considerare
legăturile puternice pe care China a reuşit să le
consolideze în regiune pe parcursul ultimelor
câteva decenii, efectele secundare la nivel politic,
economic şi strategic pentru a rămâne partenerul
şi nu inamicul său, precum şi credinţa asiatică
consolidată referitoare la faptul că SUA au
neglijat zona un timp îndelungat şi că de aceea
angajamentul lor prezent e posibil să nu fie durabil,
Washingtonul trebuie să acorde mai multă atenţie
la fiecare mişcare pe care o va face în Asia-Pacific.
Implicarea solitară a SUA poate induce sentimentul
partenerilor regionali că trebuie să „aleagă” între
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doi parteneri decisivi, că se reangajează într-un fel
de „Război Rece” regional sau, mai rău, că trebuie
să înceapă să se teamă de o ţară care are potenţial
de a deveni un hegemon alternativ al Chinei în
regiune29.
În acest articol susţinem că „abordarea
bifurcată” a preşedintelui Obama asupra Chinei,
care urmăreşte „reafirmarea şi reconsolidarea
legăturilor de cooperare odată cu stabilirea
simultană a unei prezenţe americane puternice şi
credibile în Asia pentru a încuraja comportamentul
constructiv al Chinei şi pentru a furniza încredere
liderilor regionali care doresc să reziste unei
potenţiale hegemonii regionale chineze” poate
avea succes numai dacă este transformată în
primul pas al unei strategii mai extinse30. Al doilea
pas al acestei strategii ar fi acela al reapropierii
aliaţilor istorici ai SUA în regiune (Japonia, India
şi Australia), cu ajutorul cărora să îmbunătăţească
încrederea construită în regiune. Arătând tuturor
naţiunilor, care, pe de o parte, nu doresc să piardă
oportunităţile economice ale Chinei, dar, pe de
altă parte, presează SUA să se întoarcă în Asia
pentru a echilibra progresul Chinei, că este posibil
să se sprijine creşterea economică şi dezvoltarea,
securitatea şi creşterea stabilităţii, toate în acelaşi
timp, şi totuşi să se menţină un parteneriat puternic
şi stabil atât cu Beijing, cât şi cu Washington. În
final, al treilea pas ar fi transformarea Japoniei,
Indiei şi Australiei într-un trio responsabil pentru
protecţia regiunii, în timp ce aşteaptă ca restul
Asiei să-şi dezvolte „resursele politice, economice
şi militare pentru a combate influenţa Chinei”31.
Opinia noastră este că nici un tratat nou de securitate,
nici o prezenţă militară SUA masivă în regiune nu
poate oferi protecţie efectivă dacă naţiunile locale
nu doresc să se apere pe ele însele.
4. Este regionalizarea singura alternativă
la instabilitate?
Acest articol susţine că aprofundarea
regionalizării asiatice a adăugat multă ambiguitate
în regiune.
Primele experimente de integrare regională au
urmărit să ajute regiunea să intensifice creşterea,
dezvoltarea şi integrarea economică şi nu să
alimenteze tensiunile politice locale (Cooperarea
Economică Asia-Pacific – APEC) şi să consolideze
un grup de state foarte mici, dându-le sentimentul
că, împreună, vor fi mai capabile să protejeze
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mai eficient Asia de Sud-Est faţă de potenţiala
agresivitate a Chinei (Asociaţia Naţiunilor Asiei
de Sud-Est – ASEAN).
Au trecut câteva decenii până când statele Asiei
de Sud-Est au realizat că, nici împreună, ele nu
pot aspira să contrabalanseze China. Acesta este
motivul pentru care ele au început să promoveze
ideea mai cuprinzătoare a regionalizării, sperând că,
după primirea Chinei în organizaţia lor regională,
Beijingul îşi va limita ambiţiile în zonă şi, în
acelaşi timp, va începe să contribuie la creşterea şi
stabilitatea regională.
Formatul ASEAN a fost extins în mod progresiv,
nu neapărat pentru a lărgi aria în care avantajele
economice pot fi securizate, ci mai degrabă
pentru a primi state percepute ca fiind suficient de
puternice pentru a-l contrabalansa pe cel mai nou
membru al său, China. Japonia şi Coreea de Sud au
aderat în 1997, India, Australia şi Noua Zeelandă
în 2005. Mulţi specialişti consideră că cea de a
doua extindere a fost gândită pentru a reimplica
indirect Statele Unite. Această interpretare a fost
confirmată în 2010, când a devenit clar că ţările
asiatice nu erau suficient de puternice pentru a
contrabalansa eficient Beijingul şi Washingtonul
(împreună cu Moscova, în special pentru a evita
adăugarea doar a Statelor Unite) a fost invitat să
adere la Summitul Asiei de Est.
Acest articol susţine că statele asiatice au
menţinut întotdeauna o poziţie ambiguă cu privire
la parteneriatele american şi chinez. În pofida
ezitării în acordarea unui acces prea larg al SUA
din teama de a nu-şi compromite suveranităţile,
ţările asiatice nu-şi pot retrage sprijinul acordat
americanilor, pentru că se tem de puterea militară
şi intenţiile politice ale Chinei. În acelaşi timp, de
vreme ce ar fi imprudent să renunţe la investiţia
chineză şi oportunităţile comerciale de pe vasta
piaţă chineză, înclinarea lor pro-americană nu
poate fi manifestată mult prea explicit32.
Beijingul şi Washingtonul ştiu acest lucru şi îşi
ajustează politicile în consecinţă. China continuă
să se prezinte drept singura ţară care, pe termen
lung, poate asigura pacea şi progresul în Asia. Mai
mult, Beijingul a fost recent recunoscut ca fiind
un centru de fabricare a mărfurilor pentru mai
multe ţări33. „Infrastructurile de telecomunicaţii
şi transport mult îmbunătăţite, liberalizarea
comerţului şi investiţiilor şi competiţia ridicată au
direcţionat ansamblul final al multor categorii de
bunuri de consum către China cu componente sau

părţi furnizate de câteva alte economii asiatice”34,
confirmând cât de utilă şi înţeleaptă s-a dovedit a fi
hotărârea Beijingului de a contribui la îmbunătăţirea
infrastructurii şi industriei regionale.
În acelaşi timp, Washingtonul ştie că Republica
Populară Chineză nu este numai vecinul său
asiatic, „ci şi cel mai important partener de
comerţ, investitor şi, ocazional, aliat politic”.
În consecinţă, se recunoaşte la scară largă că
„susţinerea ideii că există o ameninţare chineză
şi solicitarea ţărilor ASEAN de a participa într-o
coaliţie anti-chineză este o reţetă de eşec politic.
În schimb, Statele Unite trebuie să articuleze o
viziune pentru naţiunile asiatice care să contrasteze
cu reimpunerea vechii hegemonii chineze. Această
viziune trebuie să includă principiile vestice
tradiţionale de comerţ deschis, independenţă
politică şi suveranitate teritorială”35, limitând, în
consecinţă, riscurile pentru interesele economice
ale SUA în China prin evitarea răspândirii ideii
că reorientarea Washingtonului este menită să
contracareze China.
Chiar dacă este posibil ca la început
intenţia Administraţiei Obama de revitalizare
a Parteneriatului Trans-Pacific să fi fost legată
de ideea de a îmbunătăţi concreteţea viziunii,
acest articol argumentează că dificultăţile
întâmpinate de expansiunea sa poate fi utilă în
sensul menţinerii stabilităţii asiatice. În prezent,
TPP include Australia, Brunei, China, Malaezia,
Noua Zeelandă, Peru, Singapore, Statele Unite şi
Vietnamul. Un grup de nouăsprezece membri care,
potrivit Washingtonului, „formează baza pentru un
acord mai larg care, în cele din urmă, ar include
toate economiile regiunii Asia-Pacific, inclusiv
China” 36.
În acest articol, considerăm că după ce a
fost primită oficial în Asia şi admisă în SAE,
pentru a arăta că SUA sunt o putere responsabilă
neinteresată în alterarea echilibrului regional, ar
fi fost mai bine să nu relanseze o organizaţie în
care principalele state asiatice nu sunt incluse.
Dimpotrivă, Washingtonul ar fi trebuit să se
focalizeze pe construirea încrederii în interiorul
SAE.
SAE este şi singura organizaţie în care India,
Japonia şi Australia sunt incluse. De aceea, este
singurul forum în care aceste trei ţări pot săşi consolideze relaţiile cu Washingtonul fără a
da regiunii impresia că reorientarea SUA le-a
determinat să îşi reconsidere interesele regionale.
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Din perspectivă americană, interacţiunea cu ţările
asiatice pe un fundal „de siguranţă” poate ajuta
SUA să le convingă că sunt o ţară în care acestea
pot avea încredere, capabilă să angajeze China
într-un context regional şi chiar să răspândească
ideea că Washingtonul este doar „unul dintre ele”,
şi nu veşnicul partener extern, care va continua
să asigure securitatea regională cu orice preţ. În
acelaşi timp, exploatând întâlnirile bilaterale şi
relaţiile speciale cu India, Japonia şi Australia,
SUA ar putea încerca să le convingă pe acestea,
dar şi pe alte naţiuni asiatice că dacă ele vor să se
simtă în siguranţă în regiune, trebuie să conteze în
special pe ele însele.

focalizeze pe îmbunătăţirea sistemului lor legal
şi pe promovarea creşterii economice, creşterea
puterii militare va veni în mod natural. Cel mai
bine pentru SUA ar fi să includă ţările asiatice
în organizaţii bazate pe reguli şi apoi să insiste
ca acestea să respecte regulile. Oricum, pentru
a reuşi, ele trebuie să interacţioneze cu puterile
asiatice dintr-o organizaţie deja creată mai degrabă
decât să creeze una nouă. Mai mult, se susţine că
ele nu pot convinge toate statele per ansamblu, ci
ar trebui mai degrabă să ofere exemple pozitive şi
sustenabile de urmat.
Acesta este motivul pentru care articolul
recomandă apropierea în primul rând de Japonia
şi Australia şi apoi construirea relaţiei lor cu New
Concluzii
Delhi pentru a implica şi India. Imediat ce cele
trei ţări vor demonstra ţărilor restului regiunii că o
Scenariul ideal descris în secţiunea anterioară co-existenţă paşnică cu Beijingul şi Washingtonul
devine realist doar în anumite condiţii. Prima ar fi poate aduce rezultate pozitive atât în ce priveşte
ca Beijingul să nu devină atât de agresiv în regiune stabilitatea, cât şi dezvoltarea, şi că protecţia
încât să solicite intervenţie militară mai devreme temporară a SUA este extrem de importantă pentru
decât se aşteaptă. A doua condiţie este ca SUA a face aceste ţări mai puternice, s-ar putea ca ele să
să-şi folosească noua calitate de membru al SAE decidă să le urmeze exemplul.
mult mai eficient decât în prezent. A treia condiţie
Consolidarea Asiei nu trebuie neapărat să aibă
este ca Japonia, India şi Australia să conştientizeze nuanţe anti-chineze şi nicio coaliţie „anti-China”
că poartă pe umeri povara privind viitorul şi nu poate promova pacea, stabilitatea şi creşterea
stabilitatea Asiei.
în mod eficient. Dimpotrivă, este posibil ca, dacă
Este evident că Beijingul se ridică şi că restul Beijingul conştientizează că ţara poate beneficia
Asiei îşi doreşte, indirect, o prezenţă sporită a mai mult de un continent asiatic mai puternică
Statelor Unite pentru a echilibra expansiunea şi mai bogată, decât din statu quo-ul prezent, schineză. Oricum, „realitatea dură este că tratatele ar putea să se decidă să-şi revizuiască ordinea
de securitate puternice şi prezenţa navelor de război preferinţelor în funcţie de noua situaţie.
americane nu sunt suficiente pentru a proteja ţările
Asiei de Sud-Est dacă acestea nu doresc să se apere
NOTE:
pe ele însele. Ţările ASEAN trebuie să acţioneze
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RAPORTURILE DE PUTERE
CONTEMPORANE ÎN SPAŢII
GEOPOLITICE DE CONFLICT. CAZUL
AFRICII ŞI ORIENTULUI MIJLOCIU
Dr. Dorel BUŞE*
Cristina AVRAM**

Considerată iniţial „continentul pierdut”,
Africa s-a transformat treptat într-un teritoriu de
importanţă strategică internaţională. Datorită
creşterii cererilor mondiale de energie, a
terorismului în curs de desfăşurare în Orientul
Mijlociu şi Africa de Nord, a activităţilor Chinei
în Africa, a proliferării armelor, a degradării
mediului, a guvernării defectuoase şi a încălcării
drepturilor omului, Africa devine importantă
pentru interesele strategice ale SUA, dar şi
pentru restul lumii – ca sursă de energie – Rusia,
India, Uniunea Europeană, Turcia şi Brazilia
regăsindu-se printre actorii internaţionali care au
început să valorizeze resursele Africii. Mai mult,
nordul Africii, împreună cu Orientul Mijlociu, se
bucură de o mare importanţă geopolitică. Aflată
la intersecţia Europei, Asiei şi Africii, această
regiune, fost leagăn al civilizaţiilor, locul de
naştere a trei religii monoteiste, nod comercial,
bază majoră pentru vaste imperii, teren pentru cele
mai explozive şi de durată conflicte de după cel
de-al doilea Război Mondial, prezintă interes nu
numai datorită poziţiilor geografice strategice, sau
a concentrării demografice şi a vectorului uman,

ci şi existenţei petrolului, care reprezintă materia
primă necesară pentru tehnologia modernă.
Cuvinte-cheie: Geopolitică; raporturi de
putere; „Marele Orient Mijlociu”; zone de conflict;
Parteneriat Trans-Saharian; Magreb.
Introducere
Sistemul internaţional actual este caracterizat
de reconfigurarea raporturilor de putere pe plan
internaţional, emergenţa unor noi puteri globale şi
resurgenţa altora. Odată cu fenomenul globalizării,
văzut ca o victorie asupra Războiului Rece prin
intensificarea apariţiei de noi tehnologii în transport
şi comunicare, în special Internetul, directa
comunicare şi interacţiune între actori societali dea lungul graniţelor naţionale au dus la diminuarea
relevanţei frontierelor şi au facilitat fluxurile de
populaţii, idei şi bunuri şi au condus treptat la
trasarea unei lumi multipolare, unde China, Rusia
şi Uniunea Europeană încearcă să ajungă din urmă
SUA, marcând sfârşitul „momentului unipolar”1.
Aşadar, la nivel planetar, avem de-a face cu o
configurare geopolitică multipolară, în care SUA
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reprezintă puterea centrală, precum şi cu puternice
entităţi (China, Rusia, India, Japonia, Brazilia ş.a.,)
care tind să echilibreze, într-un fel, aceste raporturi
de putere, iar UE se poate transforma cu succes
dintr-un deziderat într-o realitate politică. La nivel
regional, avem însă de-a face cu configuraţii de tip
bipolar şi multipolar. Dacă Europa este bipolară,
Asia-Pacific este multipolară, în sensul că toate
puterile care fac parte din această regiune – Rusia,
Japonia, China, India, Pakistan, Indonezia – sunt
centre de putere zonală2.
Astfel, începutul secolului 21 este marcat
de concurenţa dintre actorii internaţionali, ce se
reflectă mai ales în competiţia pentru resursele
energetice şi pentru regiunile strategice în acest
sens. Având în vedere lupta pentru resurse,
continentul african, mult timp uitat, acum tinde să
fie redescoperit de către marile puteri. Africa este
un vast continent cu diverse trăsături geografice şi o
populaţie relativ limitată. Baza de resurse a Africii
este enormă, cu râuri puternice, concentraţii de
minerale strategice şi importante depozite de petrol
şi uraniu. Dacă într-un raport al Pentagonului – US
Security Strategy for Sub-Saharan Africa – din
anul 1995 se sublinia faptul că „în cele din urmă,
vedem foarte puţin interes tradiţional strategic
în Africa”3, în 2005, Africa devenea atractivă şi
atrăgea investiţii nu numai din Europa, dar şi din
China, Rusia, India şi SUA. Mai multe motive au
dus la atragerea atenţiei SUA, dar şi a altor puteri
asupra Africii: în primul rând, cererea de energie
în creştere din Asia, în special din China şi India.
Cererea mare venită din Asia, preţurile ridicate
ale barilului de petrol, dar şi frica de o întrerupere
a alimentării cu petrol din Orientul Mijlociu
datorită conflictelor care trenează în zonă, au dus
la căutarea de furnizori alternativi. Dar, cu toate
acestea, din perspectiva geopolitică a energiei,
Orientul Mijlociu deţine cele mai mari rezerve de
petrol (aproape 60% din rezervele de petrol ale
lumii), deţine strâmtorile – cea mai importantă,
Strâmtoarea Hormuz – şi astfel şi cele mai ieftine
căi de transport de petrol, iar faptul că controlează
strâmtorile, înseamnă că se controlează şi fluxul
petrolului. Astfel, interesul marilor puteri în zonă
este de a obţine puterea politică şi de a domina
Orientul Mijlociu pentru a-şi asigura o preeminenţă
în lumea internaţională. În acest sens, se poate
explica comportamentul marilor puteri, care în
numele unor campanii umanitare sau care stau sub
semnul democraţiei, încearcă să se impună în faţa
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celorlalţi actori, iar în acest context, competiţia
pentru petrol, resurse strategice şi teritorii ce
prezintă avantaje geopolitice importante devine
unul dintre principalele instrumente economice
folosite pentru impunerea influenţei.
1. Africa – caracteristici geopolitice
Africa este al doilea continent ca mărime de pe
Terra şi cel mai populat după Asia, având o suprafaţă
de 30.244.050 km² incluzând şi insulele adiacente
şi ocupă 20,3% din suprafaţa terestră a planetei 4.
Cu peste 800 de milioane de locuitori în 54 de ţări,
Africa este gazdă a unei şeptimi din populaţia totală
de pe glob5. În ultimii ani, Africa este tot mai mult
în vizorul comunităţii internaţionale. Numeroasele
sale resurse naturale, prezenţa ridicată a grupurilor
teroriste islamiste şi augmentarea fluxurilor
de migraţie spre Europa au crescut efectiv
importanţa strategică a continentului. Pe de altă
parte, avertismentele împotriva unei confruntări
geopolitice iminente între China şi Statele Unite în
Africa par exagerate. Guvernele africane împreună
cu statele care şi-au sporit prezenţa pe continentul
african pot contribui deopotrivă la transformarea
prezenţei internaţionale crescute şi la promovarea
creşterii economice şi a stabilităţii Africii.
Africa, mult timp considerată ca fiind
continentul uitat, de obicei asociat cu sărăcia,
conflictele şi cu importanţa strategică redusă, a
devenit cu siguranţă un teatru al Războiului Rece
din anii 1960, dar importanţa sa strategică a rămas
relativ modestă în comparaţie cu alte regiuni ale
lumii a treia, cum ar fi Golful Persic. În schimb,
lupta pentru influenţă între Statele Unite şi Uniunea
Sovietică şi războaiele pentru aceasta au contribuit
la subdezvoltarea economică, instabilitatea politică
şi proasta guvernare, care caracterizau o mare parte
din Africa, după retragerea puterilor coloniale
europene6. Marginalizarea Africii a continuat
în anii 1990. În timp ce marile puteri s-au retras
în mare parte din regiune şi subvenţiile pentru
dezvoltare au scăzut, Africa cunoştea o altă creştere
de conflicte armate, în cea mai mare parte interne.
Dat fiind reţinerea comunităţii internaţionale visà-vis de „intervenţiile umanitare”, unele dintre
aceste conflicte au făcut, ca în Rwanda sau
Congo, un număr foarte mare de victime. În plus,
Africa a fost doar marginal afectată de procesul
de globalizare. Spre deosebire de mari părţi din
Asia, cele mai multe ţări africane au atras doar
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modeste investiţii directe străine şi au rămas în
mare măsură excluse din economia mondială.
Totuşi, în ultimii ani, două evoluţii au contribuit
la reducerea marginalizării Africii. Pe de o parte,
progresele se înregistrează pe continent la nivelul
stabilizării politice şi dezvoltării economice.
Democraţia şi legalitatea sunt în creştere, chiar
dacă evenimentele din Zimbabwe arată că această
tendinţă nu este valabilă pentru toate statele.
Economiile africane înregistrează, de asemenea,
de cinci ani consecutivi, o creştere medie de 5%
sau mai mult, întrucât investiţiile străine directe au
crescut foarte mult7. Provocări, cum ar fi deficitul
sistemului de educaţie şi pandemia HIV/SIDA
împiedică într-adevăr economia să crească mai
mult, pentru a permite reducerea sărăciei în mod
semnificativ. Dar numeroase state africane au mai
multă încredere în posibilităţile proprii de progres.
Dezvoltarea remarcabilă a Uniunii Africane,
care stabileşte o arhitectură de pace şi securitate
africană şi promovează integrarea economică
regională, reflectă eforturile acestor state de a-şi
spori responsabilitatea personală.
Luând în considerare cele prezentate mai sus,
s-a ridicat problema repercusiunilor importanţei
strategice a continentului în evoluţia acestuia.
Cererea crescută pentru resurse naturale a contribuit
în mod semnificativ la consolidarea prezenţei
internaţionale în Africa. Continentul dispune de
10% din rezervele mondiale de ţiţei şi 8% din
depozitele de gaze naturale8. Aceste cifre pot părea
nesemnificative în comparaţie cu alte regiuni, cum
ar fi Orientul Mijlociu, dar mulţi experţi bănuiesc
cantităţi mari nedescoperite de petrol şi gaze
naturale în Africa. Continentul este deja astăzi
regiunea petroliferă caracterizată prin cea mai
rapidă creştere din lume. Multe ţări africane sunt
mult mai puţin atinse de petronaţionalism decât alte
ţări producătoare şi oferă investitorilor contracte
atractive. Petrolul african este, de asemenea, uşor
de rafinat.
Mari cantităţi de petrol din Africa de Vest se
găsesc în platformele de pe mare, uşor accesibile,
la preţuri convenabile şi relativ sigure, ceea ce
este un avantaj special. Africa are şi alte resurse
naturale râvnite în afară de sursele sale de energie,
astfel încât continentul are, de exemplu, 60%
din depozitele de diamante, 40% din depozitele
de fosfat şi 30% din cele de cobalt 9. Faptul că
preţurile actuale ale acestor materii prime sunt
prea mari au determinat relansarea economică a

continentului, depăşind-o pe cea a statelor bogate
în petrol şi gaze. O scădere a preţurilor materiilor
prime ar putea afecta în mod negativ dezvoltarea
economică a multor state din Africa, dar nu ar opri
competiţia internaţională pentru resurse naturale
din Africa10.
Un dezavantaj al acestui continent este
existenţa statelor fragile şi a terorismului. Deşi
bombardamentele din 1998 împotriva ambasadelor
americane din Kenya şi Tanzania au condus la
activităţi transnaţionale teroriste în Africa şi alQaeda a avut o bază temporară în Sudan, în anii
1990, continentul nu a fost în centrul politicii de
securitate internaţionale decât începând cu 11
septembrie 2001.
Prezenţa unor grupuri islamiste teroriste, în
special în zonele cu focare de criză şi statele
fragile, cum ar fi Cornul Africii a crescut în mod
vizibil. Somalia, o ţară unde există puţine structuri
de stat, situată în apropierea peninsulei Arabice,
este în mod special expusă riscului de a deveni un
bastion al Al-Qaeda şi a altor grupuri teroriste. Dar
teroriştii islamişti au activat, de asemenea, în Africa
de Nord. Mişcarea „Al-Qaeda din Maghrebul
islamic” a devenit celebră recent, susţinând o
serie de atacuri teroriste în regiune şi anunţând
noi atentate împotriva ţintelor occidentale. În
plus, Africa atrage asupra ei o atenţie sporită,
deoarece din ce în ce mai mulţi africani încearcă să
emigreze ilegal în ţările industrializate şi în special
în Europa. Migraţia corespunzătoare din Africa a
crescut cu o treime din 1990 şi acum a ajuns, în
conformitate cu evidenţele ONU, la 400.000 de
persoane pe an. Cu excepţia refugiaţilor, puţini
sunt imigranţii care sunt bineveniţi în UE. Datorită
apropierii geografice a Europei cu Africa şi istoriei
sale coloniale, se estimează o valoare de opt
milioane de imigranţi ilegali africani care trăiesc
în prezent în UE. Imigraţia ilegală este tot mai des
abordată ca o problemă de securitate în Europa.
Contra-măsurile europene fac rutele de migraţie
tot mai periculoase.
Mulţi emigranţi şi-au pierdut viaţa în timpul
călătoriei lor spre Europa. Alţii eşuează în ţările
nord-africane care au devenit ţări de tranzit pentru
emigranţii din Africa de Vest, Sudan, Cornul
Africii şi din alte regiuni. Numărul tot mai mare
de transmigranţi11 în Africa de Nord reprezintă nu
numai o provocare umanitară, dar, de asemenea,
riscă să agraveze tensiunile socio-economice
existente12.
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2. Relaţiile statelor de pe continentul african
cu marii actori ai relaţiilor internaţionale
În ceea ce priveşte relaţia Africii cu alţi actori
externi principali de pe scena internaţională, nici un
alt actor extern nu şi-a extins prezenţa mai puternic
în Africa în ultimii ani decât China. Comerţul
chino-african a crescut cu o viteză ameţitoare, în
anul 2011, ridicându-se la 166 miliarde dolari,
ceea ce face din China al doilea mai mare partener
comercial naţional al Africii, după Statele Unite13,
în timp ce investiţiile directe au totalizat, în 2011,
aproximativ 15 miliarde de dolari14. Petrolul
reprezintă aproximativ două treimi din importurile
chineze din Africa – Angola, Congo, Guineea
Ecuatorială şi Sudan fiind principalele ţări
furnizoare. În timp ce China cumpăra aproximativ
un sfert din necesarul de petrol din Africa în 2004,
această sumă a trecut deja la o treime în 2008. În
schimb, pentru livrările de materii prime, China
oferă ţărilor africane un ajutor generos, tratate
comerciale şi sprijin în dezvoltarea infrastructurii.
Beijingul, în timpul reuniunii la nivel înalt chinoafricane în 2006, a promis dublarea ajutorului
pentru dezvoltare pentru Africa până în 2009,
precum şi împrumuturi generoase şi credite pentru
export. Participarea a 43 de şefi de stat şi de guvern
la acest summit arată modul în care ţările din
Africa se bucură de o prezenţă crescută a Chinei
pe continent15. Mai mult, dacă în noiembrie 2009,
la al patrulea Forum al cooperării China-Africa,
Wen Jiabao, primul ministru chinez, a promis
7,2 miliarde de euro pentru Africa16, la al cincilea
Forum care a vut loc în iulie 2012, China i-a promis
Africii 20 de miliarde, sub formă de împrumuturi,
dublul sumei promise în 2009, un „Program al
Talentelor Africane” care să instruiască 30.000
de persoane din diverse domenii, 18.000 de
burse guvernamentale, trimiterea de personal
medical în Africa – aproximativ 1500 de persoane,
parteneriate pentru dezvoltarea infrastructurii,
precum şi angajamente de securitate conduse
de Inițiativa privind Parteneriatul de Cooperare
China-Africa pentru Pace şi Securitate17. Exim
Bank, China Development Bank şi Fondul de
dezvoltare China-Africa sunt principalele mijloace
de „ajutor” chinez. Exim Bank finanţează cu 214
milioane de euro proiectul de lărgire a portului
Nouakchott în Mauritania, cel mai mare proiect
chinez în regiune, în timp ce Kenya este şi ea
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în negocieri pentru construirea unui terminal
petrolier, iar în Mozambic, o societate de construcţii
chineză renovează aeroportul Maputo18. Politica
de neingerinţă a Chinei în problemele interne şi
relaţiile sale comerciale cu regimuri autoritare
africane ar putea submina eforturile Occidentului
pentru a promova buna guvernare prin intermediul
politicii de condiţionalitate. Deşi presiunea
internaţională poate încuraja ocazional guvernul de
la Beijing – ca şi în cazul Darfur – să-şi adapteze
politica sa, problema de bază, – diferenţa între
politicile de dezvoltare chineze şi cele occidentale
– rămâne nerezolvată.
Prezenţa chinezilor avizi de energie în Africa a
exacerbat concurenţa internaţională pentru materii
prime de pe continent. Astfel, Japonia şi-a dublat
recent asistenţa pentru dezvoltare în Africa. India a
anunţat, de asemenea, proiecte majore de investiţii.
Garantarea aprovizionării cu energie şi restrângerea
influenţei chineze sunt factori care au dus la o
atenţie sporită a Statelor Unite asupra Africii în
ultimii ani.Importurile americane de petrol din
Africa au crescut cu două treimi din anul 2000 şi în
prezent se ridică la 20%, Nigeria, Angola, Algeria şi
Gabon sunt principalii furnizori19. Dar terorismul,
care se răspândeşte în Africa, a contribuit la
decizia Statelor Unite de a considera continentul
din perspectiva intereselor americane strategice.
Ca parte a Combined Joint Task Force – Cornul
Africii (CJTF-HOA), 1800 de militari din trupele
americane implicate în special în lupta împotriva
terorismului sunt staţionate în Djibouti. Statele
Unite ale Americii ajută, printr-un Parteneriat
Trans-Saharian pentru Contra-terorism (TSCTI),
diferite ţări să prevină crearea de baze teroriste pe
teritoriul lor. Washingtonul a semnat, de asemenea
cu ţările africane multe acorduri bilaterale militare
şi între serviciile secrete. Pentru a proteja căile
maritime şi platformele petroliere, Statele Unite
au consolidat, de asemenea, prezenţa flotei lor în
regiune.
Statele Unite ale Americii confirmă, prin crearea
anunţată în februarie 2007, a unui comandament
militar american pentru Africa, importanţa
strategică a Africii pentru politica lor. Este adevărat,
însă, că Washingtonul a refuzat până acum să
aleagă o locaţie pentru sediul AFRICOM, dat fiind
faptul că state precum Nigeria, Africa de Sud şi
Libia au reclamat o militarizare a relaţiilor SUA –
Africa. Este într-adevăr remarcabil că AFRICOM
conţine, spre deosebire de alte comandamente din
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SUA, o mare componentă civilă, ceea ce indică
o abordare cuprinzătoare a securităţii Statelor
Unite în Africa. Cu toate acestea, nu există până
în prezent nici o dovadă care coroborată opiniilor
unor experţi, să ateste că prezenţa militară crescută
a SUA, ar putea duce într-o zi la o militarizare a
politicii africane-chineze şi la un război rece
chino-american. Washingtonul se interesează, ca
şi Pekinul, de stabilitatea aprovizionării cu energie
şi în aceeaşi măsură, de relaţiile de cooperare în
Africa. China ar depinde în egală măsură mult
timp de protecţia rutelor maritime de către Statele
Unite ale Americii20.
În plus, şi Uniunea Europeană şi-a exprimat
voinţa, de asemenea, de a adopta o abordare
strategică vis-a-vis de Africa. Eforturile pentru
crearea unei politici africane eficace sunt încă
contradictorii. Strategia africană a UE ratificată
cu ocazia celui de-al doilea summit comun în
decembrie 2007, a ridicat relaţia euro-africană la
un nivel superior. Dar planul de acţiune cu opt
parteneriate tematice este vag şi nu menţionează
o prioritate clară. Acest lucru nu este surprinzător
atâta timp cât cele 27 de state au încercat, cu diverse
interese, să-şi găsească un cadru comun pentru
80 de ţări şi au invitat partenerii lor africani şi
publicul să participe la realizarea acestui plan. UE
a luat o serie de măsuri pentru a preveni fluxurile
migratoare crescute provenite din Africa. Fac parte
din aceste măsuri înăsprirea legilor imigraţiei,
controale mai bune la frontiere cât şi lărgirea
capacităţilor nord-africane în vederea rezolvării
problemei transmigranţilor. Dimpotrivă, UE are
dificultăţi în a defini o politică energetică străină
comună vis-a-vis de Africa, de unde provine 20%
din petrolul său şi 15% din gazul natural21. În lupta
împotriva terorismului, UE oferă Marocului şi
Algeriei subvenţii pe care le-ar putea extinde pe
viitor la zona sahariană. Se forţează în plus să
proiecteze stabilizarea prin misiuni de pace în ţări
precum Congo şi Ciad şi prin susţinerea Uniunii
Africane în operaţionalizarea arhitecturii de pace
şi de securitate africană, în particular prin African
Standby Force şi prin Continental Early Warning
System. Măsurile legate de securitatea UE sunt
totuşi, în ansamblul lor, modeste până în prezent.
Deşi UE are relaţii comerciale cu Africa mai
mult decât orice alt continent, totuşi Uniunea şiar putea pierde influenţa în această regiune în
deceniile următoare. Trăsăturile comerţului actual,
caracterizat prin avantaje vamale acordate unilateral

de către UE, nu sunt conforme cu dispoziţiile OMC
şi trebuia să fie abolite până în 2008. Propunerile
UE pentru un acord de liber schimb biregional
au suscitat iritarea unor state africane, precum şi
diferenţele în anumite chestiuni de drepturi ale
omului şi insistenţa persistentă asupra reformelor
politice. Relaţiile din ce în ce mai intense ale Africii
cu actori emergenţi majori precum China, India şi
Brazilia indică un nou model de parteneriat SudSud a cărui importanţă strategică este dificil de
anticipat22.
În ceea ce priveşte importanţa crescândă a
acestui continent, evoluţia recentă a nordului
Africii, prin crizele interne generate în cadrul unor
state arabe (Tunisia, Egipt, Iordania, Bahrein,
Yemen, Maroc, Libia, Algeria, Siria) ce urmăreau
înlăturarea de la putere a regimurilor politice
autoritariste şi corupte a atras mai mult atenţia
comunităţii internaţionale. Din punct de vedere
geopolitic, se consideră că aceste revoluţii au
servit intereselor marilor puteri (în special a SUA)
de a pune aici regimuri dezirabile care ar putea să
le susţină în încercuirea Iranului. Dacă în Strategia
de Securitate a SUA din 2006, Bush specifica clar
că Iranul constituie principala ameninţare la adresa
securităţii SUA şi că în conformitate cu situaţia
creată de atentatele teroriste ale organizaţiei AlQuaeda de la 11 septembrie 2001, SUA îşi rezervă
în continuare, în mod expres, dreptul de a recurge
preventiv la aplicarea de lovituri militare, menite
să dejoace eventuale noi atacuri asupra Americii23,
în Strategia de Securitate a SUA din 2010, se
reiterează faptul că Iranul ameninţă politica SUA
şi se specifică faptul că unul din scopuri este de a
transforma politica iraniană pentru a o împiedica în
a mai prolifera arme nucleare, să susţină terorismul
şi să-şi ameninţe vecinii24. Pentru că sancţiunile
economice împotriva Iranului nu au avut efect,
revoluţia „verde” din vara lui 2009, zisă „revoluţia
Twitter” a eşuat în a controla Iranul şi resursele
sale petroliere şi gazeifere, opţiunea militară este
deci, ultima soluţie, în alţi termeni: războiul.
Revoltele din lumea arabă au fost declanşate
pentru a schimba regimuri dictatoriale care erau
reticente în a lua o poziţie mai radicală împotriva
Iranului (şi a aliaţilor săi de facto, Rusia, China
şi Siria). Pentru anglo-americani era astfel nevoie
de forţe noi în Orientul Mijlociu pentru a le urma
politicile pentru a-şi realiza scopul final: înlăturarea ameninţării Iranului25. Reacţia în lanţ privind
democratizarea ar putea viza Iranul după Libia.
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Regimul de la Teheran este deja avizat şi pare suficient de pregătit pentru a neutraliza prin forţă orice
mişcare populară. Operaţiunile din Libia ar putea
constitui, cu unele nuanţe, un precedent pentru o
intervenţie în Iran determinată de pericolul nuclear, în condiţiile în care Teheranul se dovedeşte rigid în negocierile privind dosarul nuclear şi activ
în dezvoltarea capabilităţilor nucleare. Pe de altă
parte, Iranul ar putea utiliza „vântul schimbării” în
direcţia susţinerii extinderii conflictelor în unele
state arabe. Bahrain are un rol cheie între Iran şi
Arabia Saudită, Teheranul fiind interesat de schimbarea regimului, ca primă etapă în destabilizarea
regimului saudit. O intervenţie directă a Iranului în
Bahrain – idee avansată recent de secretarul american al apărării, Robert Gates – este privită cu reţinere de Teheran din pricina riscurilor ulterioare,
inclusiv de a fi atacat de SUA26. Deci, se poate spune că prin schimbarea regimurilor în Nordul Africii
se urmăreşte punerea unor regimuri compatibile cu
politicile SUA astfel încât să realizeze un „cordon
sanitar” menit să izoleze Iranul, aşa cum anterior
această politică de „containment” a fost promovată
pentru a izola Uniunea Sovietică. Pe de altă parte, acest cordon sanitar trebuie să fie capabil să le
furnizeze SUA o poziţie cheie în desfăşurarea de
trupe în vecinătatea apropiată a Iranului şi să le fie
astfel susţinute politicile şi strategiile în cazul unui
atac asupra acestui stat.
3. Spaţiul geopolitic al „Marelui Orient
Mijlociu”
Termenul de Orient Mijlociu s-a impus cu un
secol în urmă, sub influenţa englezilor. Orientul
Apropiat cuprinde ţările aflate în zona de întâlnire
a Asiei cu Europa şi Africa: Turcia, Cipru, Siria,
Liban, Israel, Arabia Saudită, Yemen, Egipt,
Sudan, iar Orientul Mijlociu – Irakul, Iranul şi
Afganistanul. În ultima vreme, graniţa dintre cele
două noţiuni se estompează şi această arie este
denumită Orientul Apropiat, fie Orientul Mijlociu,
sub fiecare din aceste denumiri fiind înglobate
toate ţările menţionate. Rezumând, se poate spune
deci că Orientul Mijlociu cuprinde ansamblul
ţărilor din Asia de Vest şi Sud-Vest, de la Turcia
la Iran şi de la Transcaucazia la peninsula Arabică,
plus Egiptul. Această regiune, cu o bogată istorie,
prezintă în perioada actuală diverse specificităţi
naţionale ce stau la baza unor puternice tensiuni
geopolitice27.
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Din punctul de vedere al geopoliticii, lumea
musulmană are o semnificaţie majoră, datorată
poziţiei la intersecţia a trei continente, asiatic,
african şi european, chiar dacă teritoriile sale
se găsesc în principal în Asia occidentală, dar
şi mărimii teritoriului, ţările acestei civilizaţii
întinzându-se pe spaţii largi şi deţinând zonecheie din punct de vedere strategic. Această
situaţie explică în parte difuzia elementelor
creştine şi islamice în spaţiul mijlociu-oriental.
Din totalul de nouă state identificate ca deţinând
o poziţie de „pivot” de care SUA trebuie să ţină
cont în elaborarea politicii externe, cinci aparţin
universului islamic: Egipt, Indonezia, Algeria,
Turcia şi Pakistan. Celelalte state-pivot sunt
Mexic, Brazilia, Africa de Sud şi India. Ceea ce
defineşte un stat-pivot este „capacitatea sa de a
influenţa stabilitatea regională şi internaţională”.
Statul-pivot este atât de important pentru regiunea
în care este situat, încât prăbuşirea lui ar proiecta o
stare de haos cu mult peste graniţele sale. Un stat
pivot poate fi identificat după populaţia şi poziţia
geografică importantă, potenţialul economic şi
mărimea statului, la care se adaugă capacitatea de
a influenţa stabilitatea regională şi globală28.
În plan general, Orientul Mijlociu al anului 2012
cuprinde 21 ţări, o populaţie relativ numeroasă şi
distribuită pe spaţii largi. Ansamblul este evaluat, în
2011, la 336,6 milioane de locuitori29, ce reprezintă
4,8% din populaţia mondială (7 021 836 029)30.
Potrivit unui raport al Băncii Mondiale din 2012,
suprafaţa totală a Orientului Mijlociu se ridica în
201031, la 8 775 420 km2, dublul echivalentului
Uniunii Europene cu 27 de state, cu un milion mai
puţin decât SUA sau China, dar mai mult decât
dublul Indiei32.
Orientul Mijlociu este încadrat de trei ţări
care prezintă mari suprafeţe, cu excepţia Arabiei
Saudite, şi, mai ales, cele mai importante populaţii,
Egiptul, Turcia şi Iranul fiecare având în jur de 7080 milioane de locuitori în 2012, deci aproximativ
71% din populaţia Orientului Mijlociu şi 3,5% din
populaţia lumii33. Aceste variabile demografice
contribuie la determinarea importanţei geopolitice
a acestor ţări.
4. Actorii statali din zona Orientului Mijlociu
Egiptul, datorită poziţiei sale geografice şi a
proximităţii faţă de regiunile bogate în petrol, a
jucat un rol important de-a lungul istoriei atât în
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dezvoltarea zonei, cât şi în dinamica relaţiilor dintre
marile puteri (primind cel mai mare ajutor extern
de la SUA, după Israel). De asemenea, Egiptul
este esenţial pentru evoluţia procesului de pace
din Orientul Mijlociu, pentru a susţine planurile
americane de a izola statele fundamentaliste din
zonă, ostile Occidentului, deci de a menţine un
echilibru între elementele moderate şi cele radicale
din lumea islamică. În conflictul din Orientul
Mijlociu, primordialitatea egipteană i-a permis să
aibă poziţii particulare cu Liga Arabă, dar a păstrat
şi un tratat pe care îl semnase cu Israelul. Mai
mult, Egiptul se găseşte în centrul conflictului din
Orientul Apropiat datorită contiguităţii frontaliere
cu cele două ţări unde se regăsesc cele mai
puternice tensiuni ale regiunii: Israel şi teritoriile
palestiniene. În ciuda faptului că este un stâlp
de bază în Liga Arabă şi are şi susţinerea SUA,
sfera sa de influenţă este însă redusă în dosarul
palestinian. Egiptul s-a aflat chiar în dificultate
după războiul din Gaza (atitudinea egipteană fiind
considerată ambiguă în lumea arabă în timpul
ofensivei israeliene), dar a putut să conteze pe
sprijinul Franţei pentru a ieşi din această situaţie,
prin crearea Uniunii Mediteranei, care nu a avut
însă efectele scontate, iar venirea la putere în
Israel a lui Benyamin Nétanyahou în martie 2009,
a îngreunat ieşirea din această situaţie. Carenţa
unui leadership în Egipt a adus beneficii Turciei,
care din 2008 a legat o relaţie de cooperare
cu Siria, atât politică (fiind intermediar pentru
Israel) şi economică (suprimarea vizelor între
cele două ţări)34. Prin natura lucrurilor, se poate
spune că Orientul Mijlociu formează încă o lume
multipolară şi că schimbarea orientării moderate
şi a celei pro-occidentale ar încuraja manifestările
extremiste în toate ţările apropiate, de la Algeria
până la Turcia35.
Turcia este moştenitoarea inimii imperiului
otoman, care a dominat mult timp o parte
importantă din Orientul Mijlociu şi şi-a construit
un stat-naţiune bazându-se pe excluderea altor
etnii, armeană, greacă şi kurdă sau de religie nonmusulmană, creând un sentiment de izolare. Turcia
urmăreşte ideea de a deveni membră a Uniunii
Europene, fiind astfel doar parţial îndreptată spre
Orientul Mijlociu, mai puţin faţă de Israel, cu care
are acorduri militare. Mai mult, Turcia întreţine
relaţii încordate cu statele limitrofe, atâta timp,
cât în Turcia orientală, singurii vecini tereştri
sunt kurzii care populează de o parte şi de alta

frontierele Turciei cu Siria, Irak şi Iran, ca şi toată
zona frontalieră cu Armenia şi provincia azeră
Nakhitchevan. Or, o parte strategică a Turciei,
importantă pentru resursele de apă, petroliere
şi miniere, este chiar în partea kurdă, teatru de
conflict intern, ce costă scump statul turc şi este
defavorabil imaginii sale internaţionale. Cu toate
acestea, Turcia dispune de o putere reală în această
regiune, fiind membră din 1953 a NATO, partener
al SUA, cu o putere de cooperare tehnică şi de
antrenament similară cu cea a trupelor Israelului,
stăpânind amontele Tibrului şi Eufratului şi
deţinând avantaje economice de care se poate
folosi în faţa Siriei şi a Irakului36.
Iranul este a doua mare ţară non arabă din
Orientul Mijlociu, după Turcia. Are o poziţie
specială în raport cu lumea arabă limitrofă din
motive de diferenţe etnice (o majoritate persană
şi numeroase minorităţi ce locuiesc regiunile
periferice) şi religioase, de unde alegerea pentru
şiism. Acest ultim element este un factor de izolare
atâta timp cât alţi şiiţi din Orientul Mijlociu nu
formează decât minorităţi, mai puţin în Irak, unde
regiunile şiite se găsesc în prelungirea geografică a
Iranului şi includ locurile sfinte Kerbela şi Nadjaf.
Iranul debarasat fiind de inamicul său Saddam
Hussein, speră să-şi extindă influenţa asupra
Irakului, ale cărui atuuri etnice şi lingvistice pentru
Orientul Mijlociu sunt slabe. După revoluţia
khomeynistă, Iranul este prezent în conflictul din
Orientul Apropiat, susţinând demografic, militar şi
chiar mediatic Hezbollahul libanez, creat cu sprijin
iranian în 198237.
Marile puteri judecă însă diferit Iranul. SUA,
care avea o putere stabilizatoare în timpul Şahului,
se îngrijorează la riscul proliferării nucleare şi visa-vis de rolul Iranului în conflictul din Orientul
Apropiat. Siturile nucleare iraniene, precum
şi refuzul Iranului de a accepta un proiect ce
viza schimbul de uraniu îmbogăţit, realizat de
administraţia Obama, dar şi acţiunea de a trece
la producţia de uraniu îmbogăţit cu 20%, a dus la
desfăşurarea de nave militare în Golf, precum şi la
acţiunea ONU de a căuta noi sancţiuni împotriva
Iranului. Având acumulate mai mult de 2000 de
kg de uraniu îmbogăţit, Iranul ar avea capacitatea
realizării uneia sau două bombe nucleare, dar
trebuie să crească nivelul îmbogăţirii uraniului
la 90%, ceea ce s-ar putea face fie clandestin, fie
prin expulzarea inspectorilor internaţionali care
veghează situl de la Natanz38. Uniunea Europeană
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caută, cu multe dificultăţi un „dialog constructiv”
care ar putea permite Iranului să fie un element de
stabilitate.
În ceea ce priveşte ţările mijlocii din punct de
vedere demografic, avem patru ţări ce au fiecare
aproximativ 20-30 milioane de locuitori (2012)39:
Irak – 31,1 milioane, Arabia Saudită – 26,5
milioane, Yemen – 24,7 milioane şi Siria 22,5. Dar
aceste cifre trebuie privite cu circumspecţie, atâta
timp cât oficialii dau date incerte pentru a păstra o
superioritate în zonă. Din punct de vedere istoric,
regatul Arabiei Saudite a luat naştere pe o parte
a peninsulei arabice în 1926, când regele Abd
el-Aziz s-a proclamat rege protector al locurilor
sfinte şi de ordin moral musulman. Acesta voia
însă şi dominarea teritoriilor mijlociu-orientale, şi
mai ales a celor bogate în petrol, dar marile puteri
nu i-au permis, preferându-se o peninsulă divizată
decât una unificată. După diverse confruntări, în
1926, şase ţări petroliere din Orientul Mijlociu
(Arabia Saudită, Kuweit, Qatar, Oman, Bahrein
şi Emiratele Arabe Unite) au creat Consiliul de
Cooperare al statelor arabe din Golf. Era o formă
de integrare regională pentru a obţine beneficii
economice din exploatarea petrolului şi o luptă
comună pentru a împiedica expansiunea teritorială
a Iranului şi Irakului40.
Despre influenţa Irakului, după războiul din
2003, nu se pot spune prea multe, dat fiind prezenţa
militară americană, doar că prin această prezenţă
se asigură o stabilitate relativă şi se creează
mediul favorabil încercuirii Iranului. Yemenul,
apărut în 1990 din unirea Yemenului de Nord
cu cel de Sud, este încă marcat de lupte interne
între vechile entităţi, grija sa principală fiind să
se protejeze în faţa ingerinţei Arabiei Saudite
care a încercat de multe ori să-l domine. Siria a
cunoscut două perioade politice: o serie de lovituri
de stat militare, apoi dominarea de către Partidul
Baas, al cărui obiectiv constant este „Siria Mare”,
obiectiv realizat parţial în prezent şi simbolizat de
punerea sub protectorat a Libanului41. Importanţa
acestei ţări este dată de plasarea în centrul jocului
geostrategic regional: reconcilierea cu saudiţii,
deci şi cu libanezii, apoi cu iordanienii, alianţa cu
Turcia (membră a NATO), restabilirea legăturilor
cu Irak, alianţa sa cu Iranul sunt grăitoare în acest
sens.42
În ceea ce priveşte ţările mici din Orientul
Mijlociu, care împreună totalizează mai puţin de
10 milioane, se disting trei categorii: cele care
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beneficiază de rentă economică, pentru petrol şi
de care se interesează marile puteri: Azerbaidjan,
Kuweit, Qatar, Oman, Bahrein, Emiratele Arabe
Unite; cea de-a doua categorie cuprinde ţările a
căror realitate geopolitică este inseparabilă de
importanţa diasporei lor şi rolului care îl au în lume,
fiind vorba de Armenia şi de Israel cu teritoriile
palestiniene. Acest ultim exemplu inflamează
lumea arabă ce şi-a exprimat solidaritatea cu
palestinienii, „cauza palestiniană”, devenind
punctul maxim al frustrărilor sociale a populaţiilor
arabe, facilitând menţinerea puterilor existente;
cea de-a treia categorie geopolitică cuprinde
ţările (Iordania, Liban şi eventual Georgia, dacă
o considerăm mijlociu-orientală) care se găsesc în
situaţii geopolitice disparate, unde nici petrolul,
nici rolul diasporei nu marchează suficient o
specificitate notabilă.
Concluzii
În concluzie, se poate spune că deschiderea
Africii, fie ca urmare a ameninţării unei ere
neocoloniale datorate importanţei sale strategice
crescânde sau, dimpotrivă, încetinirii dezvoltării
cauzate de prezenţa internaţională sporită, va fi
decisă nu numai de comportamentul actorilor
externi, ci şi de al guvernelor africane. Dacă
aceştia din urmă folosesc investiţiile şi subvenţiile
străine pentru a se sustrage exigenţelor occidentale
de bună guvernare, progresele socio-economice
riscă de a fi efemere. O nouă recrudescenţă a
instabilităţii politice ar face imposibilă integrarea
regională şi ar creşte riscul unei noi expansiuni
a radicalismului şi a terorismului, în consecinţă
este important ca guvernele occidentale să ţină
la politica lor de condiţionalitate. Propunerea, în
prezent discutată în cadrul guvernului francez de
a relativiza această condiţionalitate pentru a putea
apăra interesele în Africa în aceeaşi măsură ca şi
China, merge într-un sens greşit. Teama vechii
puterii coloniale franceze de faptul că 1000000
de chinezi trăiesc deja în Africa43 iar francezi sunt
decât 35000044, este de înţeles: o politică orientată
în mod unic pe obiective energetice şi economice
nu va face dreptate intereselor pe termen lung ale
Occidentului şi de asemenea ale Africii.
În ceea ce priveşte Orientul Mijlociu, această
regiune prezintă interes nu numai datorită poziţiilor geografice strategice, sau a concentrării demografice şi a vectorului uman, ci şi existenţei petro-
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lului, care reprezintă materia primă pentru tehnologia modernă. Orientul Mijlociu este regiunea cu
o „superconcentrare excesivă,” deţinând circa 60%
din rezervele sigure de petrol existente, iar calităţile petrolului din această regiune sunt evidente – se
găseşte la adâncimi mici, are vâscozitate redusă şi
se află în proximitatea Golfului Persic45.
Toate acestea reprezintă un atu formidabil al
ţărilor din zonă, conferindu-le nu numai o putere
economică prin vânzarea petrolului, dar şi o
influenţă politică cu certe dimensiuni strategice.
În tot cazul, petrolul reprezintă pentru ţările
musulmane o armă strategică, ce le ajută să-şi
facă jocul în plan internaţional. Conchizând, se
poate spune că, în secolul XXI, petrolul, conflictul
din Orientul Apropiat, tensiunile între reformiştii
ce favorizează o interpretare deschisă a textelor
coranice şi nucleele dure islamiste, pentru care
violenţa este legitimată de Dumnezeu, grija de
a crea sentimente naţionale sprijinindu-se pe
frontiere născute după decolonizare, nevoia de
a fonda o unitate ce vizează un inamic comun,
masele de manevră care reprezintă generaţii
de tineri, potenţialul mobilizării extremismului
împotriva insuficienţelor politice şi economice,
toate acestea fac din Orientul Mijlociu o regiune
conflictuală căreia i se conferă, în special, statutul
de spaţiu geografic instabil.
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Modelul politic european a generat numeroase
analize ale teoreticienilor în încercarea de a se reuşi încadrarea sa într-o paradigmă cât mai concretă. Teoriile şi conceptele referitoare la integrarea
europeană au ca punct de plecare funcţionalismul,
continuând cu neofuncţionalismul, interguvernamentalismul, federalismul şi guvernarea la mai
multe niveluri. Au existat numeroase încercări de
a defini Uniunea Europeană ca federalism funcţional, federalism interguvernamental, organizaţie
sui generis, etc. În conformitate cu Tratatul de la
Lisabona, ultimele analize ale naturii politice ale
Uniunii Europene identifică federalismul interguvernamental ca model politic european.
Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană; model
politic european; integrare europeană; teorii şi
concepte ale integrării europene; federalism;
interguvernamentalism.
Introducere
Natura politică a Uniunii Europene a
constituit subiectul analizei multor teoreticieni
în încercarea de a o încadra într-o anumită
paradigmă. Rosamond Benn face o analiză a
celor patru interpretări ale integrării europene1
care au fost evidenţiate în ultimele decenii:
prima paradigmă prezintă Uniunea Europeană
drept o organizaţie internaţională, împărtăşită

de către adepţii liberalismului tradiţional ai
relaţiilor internaţionale2; a doua paradigmă
prezintă integrarea europeană ca pe o formă de
regionalizare în cadrul economiei globale3, din
perspectiva căreia Uniunea Europeană poate
fi analizată în comparaţie cu „Tratatul de liber
schimb nord-american, Cooperarea Economică
Asia-Pacific şi Mercosurul din America de
Sud”4; a treia paradigmă abordează Uniunea
Europeană ca sistem complex de formulare şi
luare a unor decizii în domeniul diverselor politici
sectoriale. Se au în vedere interacţiunea dintre
actori, procesul elaborării agendei instituţionale,
elaborarea politicilor, legislaţiei şi implementarea
politicilor5; a patra paradigmă defineşte Uniunea
Europeană şi integrarea europeană ca un fenomen
unic6, concepţie prin care se consideră că acest
proces este determinat istoric şi deci nu poate
avea un potenţial de generalizare. În acest sens, W.
Wallace scria: „Experienţa integrării avansate a
Europei de Vest nu oferă un model de urmat pentru
alţii. Dezvoltarea sa istorică a fost înrădăcinată
într-un sistem de dezvoltare economică şi a
unui cadru de securitate care ambele au dispărut.
Structurile instituţionale dezvoltate de guvernele
vest-europene în acele circumstanţe ale trecutului
au dat posibilitatea de a reacţiona la diversele
provocări ridicate de transformarea industrială şi
economică din anii ’70 şi ’80. Motivaţiile politice,
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economice şi de securitate au fost strâns împletite
în evoluţia integrării regionale vest-europene
începând cu anii ’40 şi terminând cu anii ’90”7.
1. Teoriile integrării europene
Teoriile şi conceptele referitoare la integrarea
europeană au ca punct de plecare funcţionalismul,
continuând cu neofuncţionalismul, interguvernamentalismul, federalismul şi guvernarea la mai
multe niveluri.
Funcţionalismul se defineşte ca o încercare de
conciliere a intereselor statelor, ca o modalitate
de abordare a păcii. David Mitrany este cel care
realizează cea mai concludentă prezentare a
principiilor funcţionaliste din secolul al XX-lea.
În anii 1950, teoria funcţionalismului este
împărtăşită de principalii oameni de stat paneuropeni:
Jean Monnet, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi,
Robert Schuman şi Paul-Henri Spaak8. Puternica
influenţă pe care a exercitat-o funcţionalismul lui
Mitrany asupra părinţilor fondatori ai Europei9
reiese şi din faimosul discurs al lui Robert
Schuman din 9 mai 1950: „Pacea mondială nu
poate fi asigurată fără a face eforturi proporţionale
cu pericolele care o ameninţă. Contribuţia pe care
o Europă organizată şi puternică o poate aduce
lumii este indispensabilă pentru menţinerea unor
relaţii paşnice. […] Europa nu se va realiza dintr-o
dată şi nici ca urmare a unui singur plan, ci prin
realizări concrete care vor genera în primul rând
o solidaritate de fapt”10. Dacă Mitrany formulează
ideile fundamentale ale funcţionalismului, Monnet
le transpune în propuneri concrete11. Astfel,
ideea de a crea organizaţii comunitare în anumite
sectoare strategice care ar facilita trecerea la o
uniune politică a constituit un prim pas în crearea
viitoarei Uniuni Europene.
În urma semnării tratatelor de la Roma,
funcţionalismul se transformă în neofuncţionalism,
avându-l pe Ernst Haas ca principal teoretician.
În opinia lui E. Haas, interesele economice ale
Europei moderne permit o mai bună înţelegere a
integrării europene.
Neofuncţionalismul este orientat în special
către aspectele politice şi implicaţiile integrării,
iar analizarea cazului european determină apariţia
ideii de a se crea un mare stat federal. Acest
stat federal este, în concepţia lui Ernst Haas, „o
nouă comunitate politică care se impune în faţa
comunităţilor pre-existente”12.

Neofuncţionalismul pune accentul pe rolul
primordial al instanţelor supranaţionale. Acest
curent lansează ideea că prin crearea unei
autorităţi supranaţionale se obţine un efect de
spill-over; această autoritate ar avea ca obiectiv
extinderea puterii şi influenţei sale şi la alte
sectoare. De exemplu, Ernst Haas analizează
Comunitatea economică europeană (CEE) ca un
spill-over al Comunităţii europene a cărbunelui
şi oţelului (CECA); astfel descoperă „logica
expansivă a integrării sectoriale”. Haas consideră
că liberalizarea comerţului în sistemul uniunilor
vamale ar duce la o armonizare a politicilor macroeconomice, care s-ar transforma definitiv în politici
comune şi ar conduce la crearea unei comunităţi
politice13.
Interguvernamentalismul are ca principiu
central atribuirea guvernului fiecărei ţări a rolului
cel mai important în luarea deciziilor.
În aceeaşi ordine de idei, Hoffmann face
diferenţa între low politics şi high politics pentru a
putea explica de ce în anumite domenii integrarea a
fost posibilă, în timp ce în altele, nu, tocmai urmare
a faptului că statele au fost reticente în a renunţa
la anumite atribute ale suveranităţii naţionale,
prin transfer către autorităţi supranaţionale14. De
asemenea, Hoffman a explicat frânarea procesului
de integrare europeană din anii ’60-’70, prin
faptul că statele nu acceptă să renunţe la o parte
din suveranitatea naţională. Un exemplu ilustrativ
în acest sens îl constituie eşecul Comunităţii
Europene de Apărare.
După semnarea Tratatului de la Maastricht,
Andrew Moravcsik pune bazele unei noi teorii,
interguvernamentalismul liberal, bazată pe
comportamentul raţional al statului, pe preferinţe
naţionale şi negociere între state. Andrew
Moravcsik analizează procesul integrării europene,
evidenţiind faptul că toate aceste elemente au
determinat continuarea şi dezvoltarea acestuia.
Astfel, în opinia sa, interguvernamentalismul
liberal, ca argument central al analizei sale,
demonstrează că „cea mai bună modalitate de
a explica integrarea europeană este prezentarea
acesteia ca fiind rezultatul unei serii de decizii
raţionale luate de liderii naţionali. Aceste decizii
au răspuns unor constrângeri şi oportunităţi
determinate de interesele economice, de sectoarele
dezvoltate ale societăţilor naţionale, de puterea
relativă a fiecărui stat în sistemul internaţional
şi de rolul jucat de instituţiile internaţionale
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pentru a consolida credibilitatea angajamentelor
interguvernamentale”15.
A. Moravcsik, într-un articol din anul 1991,
publicat în International Organization, consacrat
genezei Actul Unic European, a descris o
Comunitate Europeană în care puterea politică a
rezultat din confruntarea de interese naţionale între
actorii statali Franţa, Germania, Marea Britanie ...
Într-un context de interdependenţă tot mai mare a
economiei şi a politicii, aceste state au ales punerea
în comun a intereselor lor naţionale pentru a
satisface siguranţa şi bunăstarea cetăţenilor lor16.
Integrarea domeniului securităţii şi apărării era
frânată, lipsa oricărui progres fiind evidentă. Dacă
era dificil de integrat politica externă, din cauza
trimiterilor simbolice de o importanţă deosebită
la noţiunile de stat, de suveranitate şi de identitate
naţională, în cazul apărării, considerată într-adevăr
ca o problemă vitală şi care constituie centrul
suveranităţii naţionale, aceasta a fost chiar cu atât
mai mult în afara integrării supranaţionale17.
În cele din urmă, interguvernamentaliştii au
fost, fără îndoială, cei care au apreciat, din punct
de vedere teoretic, cel mai bine legătura dintre
schimbările apărute în contextul internaţional de
după Războiul Rece şi evoluţia evidentă a intereselor
anumitor state membre pentru elaborarea unei
Politici Europene de Securitate şi Apărare (PESA)
viabile. Atenţia deosebită pe care acestea o acordă
intereselor politice interne ale statelor membre
le permite să susţină că există unele state, – mai
ales Germania de Vest, Marea Britanie şi Ţările
de Jos – care au reuşit să ţină domeniul apărării
şi securităţii departe de agenda integrării europene
până în anii 1990. Ulterior, negocierile succesive
dintre statele membre cele mai puternice au fost
cele care au condus la dezvoltarea PESA. În 1990,
acţiunea comună a Franţei şi Germaniei a condus
la decizia Consiliului European de a mandata
negociatorii de la Conferinţa Interguvernamentală
(CIG) să înceapă negocieri privind o uniune
politică şi economică, cu scopul principal de a
consolida cooperarea în domeniul politicii externe
şi de apărare. Ceea ce a rezultat în final din procesul
CIG la Maastricht poate fi privit ca un compromis
clasic între poziţii naţionale diferite18.
Federalismul, ca teorie a integrării regionale sau
chiar globale, se inspiră din efectele benefice ale
federalismului ca sistem de guvernare a statului.
Principalul laborator de testare a federalismului în
relaţiile internaţionale din secolul al XX-lea a fost
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regiunea europeană. Federalismul a fost îmbrăţişat
ca ideologie de politicieni şi intelectuali, care în
1939 au văzut în el un apogeu al sistemului statal
european, iar în 1945 ca o ocazie de a-l înlocui. Era
necesar ca pe viitor să se pună în aplicare planuri
care „să treacă dincolo de state”. Mai ales în cadrul
constituirii Comunităţii Europene, federaliştii
au fost mereu tentaţi să insiste pentru o agendă
populistă, participativă. Înfiinţarea unui parlament
ales în mod direct şi aplicarea tot mai frecventă
a principiului votului majoritar în organele CE au
fost considerate foarte importante19.
„Integrarea europeană reprezintă un proces în
cadrul căruia autoritatea şi influenţa decizională
sunt împărţite între niveluri diferite de guvernare
– subnaţional, naţional şi supranaţional”20. Teoria
guvernării la mai multe niveluri are ca principal
punct de plecare faptul că procesul decizional
colectiv şi independenţa instituţiilor supranaţionale
au erodat suveranitatea guvernelor naţionale21.
Din această perspectivă, Uniunea Europeană a
dezvoltat un sistem politic cu instituţii aflate în
strânsă legătură, care acţionează pe mai multe
niveluri.
2. Federalizarea Europei
Au existat numeroase încercări de a defini
Uniunea Europeană: federalism funcţional,
federalism interguvernamental, obiect politic
neidentificat, organizaţie sui generis, etc. Doctrina
juridică consideră că Uniunea Europeană s-ar afla
la jumătatea drumului dintre diferite categorii
acceptate de teoria constituţională: organizaţie
internaţională, confederaţie şi stat federal.
Jurisprudenţa Curţii de justiţie pare să recunoască
şi ea acest caracter sui generis şi hibrid al Uniunii
Europene. Dezbaterea constituţională despre
viitorul UE este animată mai ales de conceptual
de „federaţie de state-naţiuni”, pe care ministrul
german de externe Joschka Fischer l-a invocat în
discursul său ţinut la Universitatea Humboldt din
Berlin22.
Impunerea ideii de federalizare a Europei s-a
făcut treptat şi cu dificultate, deoarece popoarele
care şi-au redobândit dreptul de a avea propriul
stat sau care şi-au desăvârşit unitatea statală se
lăsau greu convinse că independenţa, suveranitatea
şi integritatea lor teritorială nu vor fi încălcate
sau ştirbite23. Pentru prima dată în istorie, o mare
comunitate politică se construieşte pe baza liberei
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asocieri a statelor independente şi nu prin forţă sau
cuceriri. Contrar Confederaţiei şi Federaţiei, care,
în ciuda diferenţei de structuri şi metode, au în
comun o abordare politică globală, Comunităţile
Europene şi Uniunea Europeană pun în practică un
federalism invers24.
Europa a introdus, de-a lungul istoriei sale
de integrare, numeroase elemente federative în
structura şi funcţionarea sa, menţinând în acelaşi
timp poziţia guvernelor naţionale. Având în
vedere structura acesteia, precum şi funcţionarea
instituţiilor, Uniunea Europeană reprezintă o
formă specifică de federaţie, un anumit model
care îi asigură originalitatea25. Însă procesul de
federalizare implică un aspect delicat pentru state,
renunţarea şi împărţirea unei părţi din suveranitatea
lor naţională. Această renunţare parţială a statelor la
suveranitatea naţională a marcat chiar un moment
de frânare a construcţiei europene.
3. Formula interguvernamentală europeană
În ceea ce priveşte interguvernamentalismul,
acesta este cel care a contribuit la realizarea unor
progrese importante în procesul construcţiei
europene, de la crearea Sistemului monetar
European până la acordurile de la Schengen. În
aceeaşi ordine de idei, prin intermediul conferinţelor
interguvernamentale, tratatul de la Roma a înzestrat
Comunitatea cu „o putere constituantă”26.
În articolul Brussels between Bern and
Berlin: Comparative Federalism meets the
European Union, Tanja Boerzel şi Madeleine
Hostli abordează diferenţele dintre actuala
formulă interguvernamentală europeană şi o
eventuală structură federalistă. Se arată, astfel,
că Uniunea are deja atribuţii importante într-un
spectru întins de sectoare, plecând de la atribuţiile
iniţiale din domeniul economic şi până la cea mai
importantă achiziţie recentă, sistemul monetar
unic; paşi importanţi s-au făcut şi în dezvoltarea
unor atribuţii comunitare în domenii precum
comerţul, transportul, energia, protecţia mediului
şi a consumatorului. Se remarcă de asemenea o
atribuţie crescândă a Uniunii şi în domenii în care
responsabilitatea statelor naţionale era, până nu
demult, una exclusivă: ne referim aici la acorduri
de securitate internă, precum Schengen şi Europol,
dar şi la faptul că în justiţie cetăţenii statelor
membre se pot adresa instanţei europene împotriva
statelor naţionale.

În opinia autoarelor citate, două sunt atribuţiile
importante care lipsesc Uniunii pentru a o putea
considera ca fiind o federaţie: în primul rând,
statele au o libertate deplină cât priveşte adoptarea,
revizuirea sau denunţarea tratatelor cu privire la
chiar apartenenţa lor la Uniune şi, în al doilea rând,
din punct de vedere fiscal, deşi colectează fonduri,
Uniunea nu are cu adevărat un sistem propriu de
taxe, venituri şi cheltuieli27.
4. Modelul politic mixt federalinterguvernamental
Francisco Aldecoa Luzzáraga, unul dintre cei
mai reputaţi specialişti europeni în teoria integrării
europene, a federalismului şi europenismului,
abordează în lucrarea sa Europa Viitorului.
Tratatul de la Lisabona modelul politic al Uniunii
aşa cum reiese din Tratatul de la Lisabona. Astfel,
în Tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană
este prezentată ca o entitate unică, care acţionează
în conformitate cu metode proprii: federală
în cazul politicilor comune şi confederală sau
interguvernamentală în cazul politicii externe
şi de securitate comună. Se consolidează astfel
caracterul special al Uniunii Europene, de
organizaţie construită pe un model politic mixt
federal-interguvernamental. În cadrul acestui nou
tip de federalism-interguvernamental, s-a trecut,
ca rezultat al dispariţiei Comunităţii Europene, de
la structura de templu, specific UE până acum, la
cea de arbore. Această nouă abordare presupune
întărirea componenţei federale a modelului în
detrimentul celei interguvernamentale28.
De asemenea, Francisco Aldecoa Luzzáraga
remarcă eliminarea descrierii explicite, existenţa
în Constituţie a celor două metode europene,
metoda comunitară sau federală şi, respectiv,
cea interguvernamentală sau confederală. Lipsa
acestei precizări nu constituie un pas înapoi în
ceea ce priveşte modelul politic european, autorul
fiind de părere că indiferent dacă este precizată sau
nu natura politică a Uniunii Europene, aceasta îşi
păstrează calitatea de sistem politic sui-generis,
bazat pe federalism şi interguvernamentalism.
Concluzii
Articolul I-1 din Tratatul de la Lisabona
evidenţiază faptul că Uniunea Europeană este
o entitate politică originală, bazată pe o dublă
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legitimitate, federală – prin cetăţeni – şi, în acelaşi
timp, interguvernamentală – prin state29, idee
susţinută de Francisco Aldecoa Luzzáraga şi de
alţi experţi în domeniul relaţiilor internaţionale.
În Tratatul de la Lisabona sunt definite obiectivele şi valorile Uniunii Europene, lucru extrem de
important, deoarece, în concepţia autorului, acestea
constituie o parte esenţială a explicitării politice a
Uniunii. Acestea exprimă cu claritate, prin ele însele, ce îi uneşte pe europeni în acţiunea lor de a
avea, păstra şi dezvolta anumite valori şi de a realiza anumite obiective. Explicitarea valorilor conferă
şi îmbunătăţeşte vizibilitatea Uniunii, contribuie la
democratizarea sistemului european, consolidează identitatea europeană şi vorbeşte despre etica
Uniunii şi a statelor membre. Obiectivele Uniunii
relevă ce urmăresc statele membre prin integrare
europeană30. Referitor la obiective, autorul scoate
în evidenţă faptul că obiectivul păcii se regăseşte pentru prima dată în centrul unui document de
acest tip, prin aceasta fiind aduse în prim plan motivul existenţei şi importanţa integrării europene.
Pe de altă parte, Tratatul de la Lisabona clarifică relaţiile dintre Uniunea Europeană şi statele
membre, expunându-le detaliat şi cu o mai mare
claritate faţă de textele anterioare. […] În aceeaşi
ordine de idei, Tratatul de la Lisabona prevede posibilitatea reversibilităţii integrării. În acest sens,
pe de o parte, preia din Constituţie clauza de retragere, ceea ce presupune că un stat poate, în mod
voluntar, să înceteze a mai fi membru al Uniunii
Europene. Pe de altă parte, renegocierile de la Lisabona au introdus pentru prima dată posibilitatea
ca revizuirile Tratatelor să nu se realizeze doar în
scopul extinderii competenţelor Uniunii europene,
ci şi în scopul reducerii acestora, dacă va fi cazul31. Atât prevederile Tratatului de la Lisabona cât
şi federalismul şi interguvernamentalismul, care
stau la baza progreselor înregistrate de construcţia
europeană, consfinţesc natura politică specială a
acestei organizaţii.
Astfel, Uniunea Europeană se evidenţiază ca
fiind o entitate politică originală, total diferită
de orice altă construcţie de acest tip, care îşi
consolidează evoluţia pe un model politic mixt
federal-interguvernamental.
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EVOLUŢII ŞI PERSPECTIVE
ALE CONCEPTULUI
DE INFRASTRUCTURĂ CRITICĂ
ÎN CONTEXT EUROATLANTIC
Silvia-Alexandra ZAHARIA*

Articolul de faţă abordează evoluţiile şi
perspectivele conceptului de securitate a
infrastructurilor critice în context euroatlantic,
pornind de la premisa că securitatea regională
este determinată, în mare măsură, de funcţionarea
în parametri optimi a sistemelor de infrastructuri
critice. Printr-o analiză comparativă a locului
şi rolului securităţii infrastructurilor critice
în Statele Unite ale Americii şi în Uniunea
Europeană, se urmăreşte înţelegerea adecvată a
cadrului legislativ şi a soluţiilor de implementare
dezvoltate de cele două părţi pentru asigurarea
funcţionabilităţii şi protecţiei infrastructurilor
critice. De asemenea, prin dezbaterea evoluţiilor
conceptului de infrastructură critică, avem în
vedere şi identificarea unor potenţiale perspective
de dezvoltare a eficienţei soluţiilor de securitate în
domeniul protecţiei infrastructurilor critice.
Cuvinte-cheie:
infrastructură
critică;
securitate; context euroatlantic; cadru legislativ;
evoluţii; perspective; protecţia infrastructurilor
critice.
Introducere
Evoluţiile sistemului internaţional au generat,
alături de globalizare, creşterea interconectivităţii
şi a interdependenţelor, o serie nouă de

vulnerabilităţi şi ameninţări, care pot afecta în
mod direct securitatea infrastructurilor critice.
Contextul geopolitic actual, caracterizat de situaţii
imprevizibile şi sisteme complexe, nu mai permite
abordarea problemei protecţiei şi securităţii
infrastructurilor critice strict din punct de vedere
naţionalist, teritorial sau militarist, impunânduse necesitatea abordărilor multisectoriale sau
multidisciplinare.
La momentul actual, este general acceptată
ideea că prosperitatea şi securitatea statelor din
spaţiul euroatlantic, şi nu numai, sunt dependente
în mod direct de infrastructurile critice, vitale
bunei funcţionări a sistemelor şi proceselor din
care fac parte.
Problema protecţiei infrastructurilor critice sa transformat, aşadar, într-o modalitate de analiză
a sistemelor, asigurând un cadru propice pentru
a înţelege şi interpreta ameninţările la adresa
securităţii. Această abordare a securităţii prin prisma
siguranţei şi funcţionabilităţii infrastructurilor
critice prezintă, potrivit unor autori1, o serie
de caracteristici precum: preocuparea pentru
elemente şi structuri critice de care societatea
contemporană, economia şi regimurile politice
depind, identificarea atât a vulnerabilităţilor
acestor sisteme cât şi a riscurilor sau ameninţărilor
ca aceste vulnerabilităţi să fie exploatate pentru
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destabilizarea sistemului şi periclitarea siguranţei
naţionale şi, nu în ultimul rând, efortul de a concepe
şi dezvolta tehnici şi modalităţi de atenuare sau
combatere a vulnerabilităţilor structurale.
Din acest punct de vedere, protecţia
infrastructurilor critice ţine de o nouă
paradigmă a securităţii, care s-a conturat în
urma „incertitudinilor” survenite, a lipsei de
familiaritate sau, mai precis, a dificultăţilor de
percepţie şi înţelegere a schimbărilor recente din
sistemul internaţional, care au făcut ca accepţiunile
anterioare ale securităţii să devină desuete,
obligând cercetătorii şi experţii să identifice noi
modalităţi de abordare a riscurilor de securitate.
Mai exact, s-a conturat o manieră de înţelegere a
ameninţărilor la adresa securităţii prin prisma aşanumitelor vulnerabilităţi de sistem, provenite sau
întreţinute, într-o bună măsură, de elemente ale
infrastructurii critice.
La cristalizarea acestei abordări au contribuit
o serie de evenimente din istoria secolului al
XX-lea, precum elaborarea şi implementarea
doctrinei „bombardamentelor strategice”(strategic
bombing)2 în Statele Unite şi Europa, prin care se
viza distrugerea unor „ţinte vitale” din industria
inamicului, dezvoltarea mobilizării pentru apărare
şi a pregătirii pentru situaţii de urgenţă în perioada
Războiului Rece ca modalitate de apărare a
sistemului industrial american împotriva unui
atac nuclear sovietic, sau emergenţa planificării
pentru dezastre şi a „pregătirii totale” (total
preparedness)3.Aceşti factori, alături de schimbările
economice, tehnologice şi legislative, au modificat
relaţiile preexistente între infrastructuri, pe când
revoluţia informaţională a generat noi conexiuni
şi dependenţe ale elementelor de infrastructură,
creând sisteme complexe al căror control este, de
regulă, informatizat şi centralizat.
Prin urmare, înţelegerea şi interpretarea
conceptului de infrastructură critică porneşte
dintr-o anumită manieră de a defini securitatea în
termeni de vulnerabilităţi intrinseci ale sistemului,
care a devenit predominantă odată cu cea dea doua jumătate a secolului al XX-lea, datorită
schimbărilor survenite în sistemul relaţiilor
internaţionale, schimbări ce au determinat apariţia
unei noi gândiri strategice, impunând o serie de
inovaţii şi de termeni noi.
De exemplu, apariţia noţiunii de „război total”
a schimbat maniera în care statele se raportau,
până la sfârşitul secolului al XIX-lea, la conflictele
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militare şi la lupta armată, deoarece, odată cu
inovaţiile tehnologice ce au permis dezvoltarea
armamentelor „armata se industrializează, industria
se militarizează, armata absoarbe naţiunea, iar
naţiunea se modelează după organizarea armatei.”4
Atfel spus, teoria „războiului total” a reprezentat,
în termeni de gândire strategică, recunoaşterea
faptului că puterea militară a unui stat depinde
atât de economia acestuia, cât şi de capacitatea
administrativă a statului de a-şi mobiliza şi
direcţiona resursele vitale pentru îndeplinirea unor
obiective strategice.
Din acest punct de vedere, naţiunile au
devenit conştiente de importanţa obiectivelor şi
complexelor industriale şi economice proprii, dar
şi de vulnerabilitatea acestora la potenţiale atacuri
ale inamicului, ceea ce a condus la dezvoltarea
teoriei „bombardamentelor strategice” şi a „ţintelor
vitale”.
Potrivit lui Philip S. Meilinger, primul
teoretician al conceptului de „bombardament
strategic” ar fi fost italianul Giulio Douhet, care
considera că, în contextul în care toate resursele
unui stat erau angrenate în război, capacitatea
statului de a administra aceste resurse ar trebui
anihilată în scopul de a-l determina să îşi recunoască
înfrângerea. Pentru atingerea acestui ţel, Douhet
milita pentru acţiunile ofensive aeriene, care vizau
distrugerea capacităţii de producţie şi apărare
ale inamicului. Mai mult, Douhet identifica cinci
sectoare vitale pentru existenţa şi funcţionarea
statutului modern, denumite de acesta „ţinte cheie”
sau „ţinte vitale” ale bombardamentelor strategice,
şi anume: industrie, transporturi, infrastructuri
rutiere şi feroviare, noduri şi centre de comunicaţii,
clădiri ale administraţiei şi guvernului.5
După cum se poate observa, cele cinci sectoare
vitale identificate de Douhet corespund unor
categorii de infrastructuri critice din spaţiul fizic, cu
toate că acestea nu vor fi teoretizate şi identificate
ca atare decât mult mai târziu.
Istoric vorbind, se poate afirma că unul dintre
primele momente în care caracterul vital al unor
elemente de infrastructură a devenit evident a
fost în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
când subestimarea de către Aliaţi a rolului jucat
de anumite infrastructuri în economia de război a
Germaniei naziste a permis acesteia din urmă să
continue producţia echipamentelor de război până
în 1944. Mai târziu, în perioada Războiului Rece,
în SUA se cristalizează ideea că există o anumită
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categorie de infrastructuri de a căror siguranţă
depinde securitatea naţională a statutului, iar
capacitatea administraţiei de a asigura buna
funcţionare a acestora este esenţială pentru
dezvoltarea economiei şi asigurarea păcii.
1. Infrastructuri critice în Statele
Unite ale Americii
Înainte de a discuta despre apariţia conceptului
de infrastructuri critice în Statele Unite ale
Americii, merită luate în considerare o serie de
evoluţii în gândirea strategică americană, care
au contribuit la abordarea prezentă a securităţii
infrastructurilor critice, ca element vital pentru
securitatea naţională.
Astfel, deşi noţiunea de „bombardamente
strategice” a fost formulată iniţial de către un italian,
experţii militari americani sunt cei care au contribuit
în mod decisiv la dezvoltarea acesteia, plasând
accentul asupra identificării corecte a ţintelor
critice, înţelese ca puncte cheie/centre nodale întrun sistem industrial sau o reţea de infrastructură. Sa dezvoltat astfel conceptul de „reţele industriale”,
care argumenta că sistemele economice moderne
sunt bazate pe relaţii complexe de interdependenţă
sau sunt alcătuite din „elemente structurale
interrelaţionate şi interdependente”6, relaţiile
existente între elementele sistemice constituindu-se
în vulnerabilitatea majoră a economiilor naţionale.
Prin urmare, pentru identificarea şi exploatarea
acestor vulnerabilităţi ale sistemului, era necesară o
cunoaştere aprofundată a reţelelor şi sistemelor de
infrastructuri vitale ale inamicului. Analiza acestor
elemente critice ale infrastructurilor revenea
economiştilor şi experţilor tehnici, depăşind
capabilităţile soldaţilor. Scopul demersurilor
de cercetare era acela de a identifica, evalua şi
selecta acele „câteva obiective a căror distrugere
ar paraliza sau neutraliza inamicul7”.
Pe de altă parte, odată cu dezvoltarea şi
conceptualizarea acestui mod de gândire, a
devenit evident că şi sistemele de infrastructuri
ale Statelor Unite prezintă aceleaşi vulnerabilităţi,
existând riscul de fi supuse unor ameninţări şi
atacuri similare, ceea ce a condus la elaborarea
şi implementarea unor strategii de apărare bazate
pe asigurarea protecţiei acelor componente ale
infrastructurii considerate vitale pentru capacitatea
de funcţionare a Statelor Unite ale Americii,
în eventualitatea unor posibile atacuri sau a

declanşării unui conflict armat.
Trebuie menţionat că, în mod tradiţional,
situarea geografică a Statelor Unite între două
oceane a fost considerată una dintre principalele
garanţii de securitate ale naţiunii, forţele navale
ocupând rolul predominant în strategia de apărare
a ţării. Odată cu dezvoltarea industriei de aviaţie
şi perfecţionarea bombardierelor de rază lungă,
această paradigmă s-a schimbat, resimţindu-se
necesitatea identificării unor garanţii suplimentare
de securitate şi a asigurării protecţiei infrastructurilor
strategice prin dezvoltarea unor modele noi de
configurare a reţelelor de infrastructură, care să
reducă pe cât posibil vulnerabilităţile generate de
interdependenţa elementelor componente.
Primele încercări de a identifica unităţile
infrastructurii critice a Statelor Unite ale Americii
pot fi regăsite în cercetările făcute de experţii
forţelor aeriene americane din cadrul Air Corps
Training School (ACTS) şi datează din perioada
interbelică. Astfel, în 1938, Muir S. Fairchild
afirma că structurile cheie ale economiei americane
constau în 11.842 de fabrici „critice”, aproape
jumătate dintre acestea fiind situate pe coasta de
est a Statelor Unite, în New York, Pennsylvania şi
Massachusetts8, o eventuală deteriorare a acestora
sau a reţelelor electrice care le conectau având
capacitatea de a genera presiuni semnificative
asupra abilităţii Statelor Unite de a susţine un efort
de război.
Cu toate acestea, eforturile de implementare
a unor modele organizaţionale şi administrative
pentru asigurarea protecţiei infrastructurilor critice
s-au concretizat abia după cel de-al Doilea Război
Mondial, când s-a pus problema apărării civile a
obiectivelor de importanţă strategică a Statelor
Unite împotriva unor atacuri nucleare. În acestă
perioadă s-au depus eforturi pentru identificarea
şi clasificarea elementelor de infrastructură
considerate vitale pentru buna funcţionare a
statului, s-au realizat „hărţi” ale vulnerabilităţilor
sistemice, au fost elaborate modele teoretice pentru
măsurarea efectelor posibile în caz de atac nuclear
şi s-au implementat planuri de reacţie rapidă pentru
situaţii de urgenţă.9
În anii 1960-1970, aceste eforturi au fost
generalizate, fiind aplicate tuturor nivelurilor
administrative ale SUA, pornind de la planurile de
evacuare şi reacţie în caz de calamităţi şi dezastre
naturale ale municipalităţilor orăşeneşti, până
la strategiile pentru protecţia infrastructurilor
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energetice şi de transport ale statelor sau
modelele anticipative de evaluare a riscurilor
şi pagubelor în caz de atac nuclear elaborate la
nivel federal. În această perioadă s-a instituit
analiza de sistem ca metodă pregnantă de evaluare
a riscului şi planificare pentru situaţii de criză,
s-au stabilit metode cantitative de măsurare a
interdependenţelor dintre structurile sistemelor şi
au fost elaborate modele teoretice de identificare
a vulnerabilităţilor sistemice precum programarea
lineară, o metodă matematică prin care se poate
determina modalitatea de a obţine rezultatul optim
într-un model matematic dat pentru o listă de
atribute/cerinţe reprezentate ca relaţii lineare.
Deja de la sfârşitul anilor 1960, în SUA exista
o structură în cadrul Oficiului pentru Situaţii de
Urgenţă (Office of Emergency PreparednessOED), intitulată Divizia de Evaluare a Sistemelor
(Systems Evaluation Division - SED)10, care avea
ca principal obiect de activitate analiza formală
a sistemelor de infrastructuri critice, precum
transporturile, sistemul energetic naţional şi
comunicaţiile, ale căror vulnerabilităţi ar fi putut
fi exploatate de actori statali şi non-statali ce nu
dispuneau de puterea militară pentru a ataca direct
Statele Unite ale Americii sau care prezentau riscul
de a fi afectate de calamităţi şi dezastre naturale,
ajungându-se astfel la perturbarea întregului
ansamblu. De exemplu, conform analizelor
experţilor americani în energie, reţelele electrice
se constituie într-un „set relativ compact de ţinte
pentru sabotori, terorişti, atacatori sau fulgere”,
context în care, pentru organizarea şi eficientizarea
eforturilor se impunea necesitatea existenţei unei
liste naţionale a facilităţilor care joacă un rol cheie
în economia naţională şi bunul mers al societăţii.11
Prin astfel de iniţiative, experţii guvernamentali
americani au fost printre primii care au teoretizat
conceptul de infrastructură critică în încercarea
de a identifica şi defini noile ameninţări la
adresa securităţii naţionale, apărute în contextul
Războiului Rece. Astfel, la sfârşitul anilor ’70 şi
începutul anilor ’80, s-au conturat caracteristicile
elementelor aparţinând infrastructurilor critice,
precum şi potenţialele ameninţări la adresa
securităţii provenite din vulnerabilităţi sistemice,
cum ar fi crize ale energiei, accidente industriale, dar
şi atacuri teroriste. Aceste noi ameninţări, diferite de
cele ale războiului clasic sau al unui potenţial atac
nuclear, nu puteau fi anticipate, iar probabilitatea
unor evenimente precum cele enumerate mai sus
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nu putea fi calculată după formulele clasice, ceea
ce a dus la elaborarea unor noi tehnici şi formule
organizaţionale de management şi control pentru
diminuarea vulnerabilităţilor de sistem.
La începutul anilor ’90, conceptul de
infrastructură critică constituia deja o preocupare a
administraţiei de la Washington, fiind promovat şi
în alte state federative precum Canada şi Australia.
De exemplu, definiţia canadiană a infrastructurii
critice consideră că din această categorie fac parte
acele elemente de infrastructură a căror deteriorare
ar avea „un impact serios asupra sănătăţii,
siguranţei, securităţii sau bunăstării economice a
canadienilor sau pentru funcţionarea eficientă a
guvernului”12, pe când guvernul australian priveşte
serviciile de urgenţă ca fiind o componentă esenţială
a infrastructurii critice din Australia, motiv pentru
care s-a resimţit nevoia interconectării acestora
într-o reţea informaţională pentru protecţia
infrastructurii critice (Trusted Information Sharing
Network for Critical Infrastructure Protection TISN)13.
Trebuie menţionat că, deşi obiectivele
considerate „critice” au fost identificate şi
studiate încă de la sfârşitul anilor ´70, termenul de
„infrastructură critică” a fost folosit ca atare abia
în anul 1996, prin emiterea, de către administraţia
Clinton, a Ordinului Executiv pentru Protecţia
Infrastructurilor Critice. Acesta a fost elaborat din
necesitatea de a adopta un set de măsuri eficiente
pentru prevenirea şi combaterea unor eventuale
atacuri cibernetice la adresa infrastructurilor
informatice critice ale naţiunii americane.
Ordinul Executiv defineşte infrastructurile
critice ca fiind „parte din infrastructura naţională
care este atât de vitală încât distrugerea sau
punerea ei în incapacitate de funcţionare poate să
diminueze grav apărarea sau economia SUA”14
şi stabileşte că din această categorie fac parte
telecomunicaţiile, sistemul electric naţional,
sistemul de aprovizionare cu apă, sectorul petrolier
şi al gazelor naturale, sistemul financiar-bancar,
serviciile de urgenţă şi acele elemente care permit
asigurarea continuităţii guvernării.
Noţiunea de securitate a infrastructurii critice
se referă, aşadar, la protejarea elementelor vitale
pentru economie, populaţie, guvernământ şi
securitatea naţională. Astfel, în viziunea americană,
printre criteriile utilizate pentru identificarea
elementelor critice ale infrastructurii se numără:
populaţia afectată, impactul asupra economiei
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naţionale şi costurile reabilitării, impactul asupra
sectorului şi a altor sectoare, timpul de refacere
al serviciilor, dar şi impactul asupra moralului
populaţiei.15 Comparativ cu această abordare,
în viziunea europeană asupra infrastructurii
critice, criteriile de identificare ale elementelor
componente sunt întinderea şi suprafaţa sectorului
critic, magnitudinea şi intensitatea efectelor,
probabilitatea de a fi afectat de o ameninţare şi
„eşalonarea în timp a efectelor.”16
Scopul urmărit de administraţia americană
prin elaborarea unui cadru legal pentru asigurarea
protecţiei infrastructurilor critice era acela de a
asigura continuitatea serviciilor şi de a remedia în
cel mai scurt timp orice situaţie de natură să afecteze
buna funcţionare a acestora. Altfel spus, obiectivul
prioritar al guvernului american în reglementarea
protecţiei infrastructurilor critice este de a oferi
garanţii că o eventuală disfuncţionalitate „nu are
un caracter frecvent, durează puţin şi poate fi
rezolvată”17.
În acest sens, Comisia Prezidenţială pentru
Protecţia Infrastructurilor Critice a elaborat, în
1997, un raport prin care se evaluau principalele
ameninţări la adresa infrastructurilor critice din
Statele Unite. Ca răspuns la raportul Comisiei,
preşedintele Clinton a emis Directiva Prezidenţială
63 (Presidential Decision Directive 63 – PDD
63)18, care viza crearea capabilităţilor naţionale de
administrare şi protecţie a infrastructurilor critice.
De asemenea, merită menţionat că documentul
include sistemele informatice şi cibernetice ca
infrastructuri critice ale naţiunii.
Totodată, în februarie 1997 a luat fiinţă
Centrul de Protecţie a Infrastructurii Naţionale
(NIPC)19, având ca responsabilităţi depistarea,
descurajarea, prevenirea, evaluarea şi investigarea
utilizării ilegale a tehnologiilor informatice pentru
ameninţarea infrastructurii critice.
Prima versiune a Planului Naţional pentru
Infrastructură Critică, elaborată în mandatul
preşedintelui Clinton, definea infrastructurile critice
drept „acele sisteme şi bunuri, fizice şi virtuale, a
căror incapacitate de funcţiune sau distrugere ar
avea un impact major pentru siguranţa naţională,
securitatea economiei sau sănătatea şi siguranţa
publică.”20
După atentatele teroriste de la 11 septembrie
2001, paradigma gândirii de securitate americană
s-a modificat, fiind elaborată o strategie naţională
de protecţie a infrastructurilor critice pentru a

preveni repetarea unei astfel de tragedii pe teritoriul
american. Prin Ordinul Executiv 13228, a luat
fiinţă Oficiul pentru Securitate Internă (Office for
Homeland Security)21, ale cărui atribuţii vizează
protecţia următoarelor elemente de infrastructură:
sectorul energetic, telecomunicaţiile, unităţile
care produc, utilizează sau depozitează material
nuclear, sistemele publice sau private de informaţii,
transporturile, agricultura, evenimentele de
importanţă naţională, reţelele de aprovizionare
cu apă şi sisteme ale sănătăţii publice. Ceea ce
atrage atenţia este includerea facilităţilor nucleare,
a evenimentelor de importanţă naţională şi a
sectorului agriculturii în categoria elementelor
considerate a fi parte a infrastructurilor critice,
acestea nefiind menţionate în documentele
anterioare.
Complementar cu prevederile Ordinului
Executiv, Congresul a ratificat Patriot Act
şi Homeland Security Act, care completează
cadrul legislativ pentru asigurarea securităţii
infrastructurilor critice în Statele Unite. Dintre
acestea, Homeland Security Act prevede
înfiinţarea Departamentului pentru Securitate
Internă (Department of Homeland Security) şi
introduce, alături de conceptul de infrastructură
critică, noţiunea de „resurse cheie”, prin care se
înţeleg „acele resurse controlate de stat sau de
operatori privaţi esenţiale pentru asigurarea unei
funcţionări minimale a economiei şi guvernării”.22
Documentul nu denumeşte în mod concret
„resursele cheie”, însă merită menţionat faptul că
acestea sunt percepute ca o categorie separată de
cea a infrastructurilor critice, cu toate că măsurile
de protecţie pentru cele două tipuri de bunuri sunt
similare.
Pentru integrarea şi sintetizarea prevederilor
Ordinelor Executive ale Patriot Act şi ale
Homeland Security Act, în iulie 2002 a fost
elaborată Strategia Naţională pentru Securitate
Internă (National Strategy for Homeland Security
– NSHS), prin care se reafirmă definiţia dată de
Patriot Act infrastructurilor critice şi explicitează
raţiunile care au stat la baza clasificării anumitor
sectoare în categoria infrastructurilor critice.
Potrivit acestui document, infrastructura critică
a Americii însumează un număr semnificativ de
sectoare, precum agricultura, industria alimentară,
sănătatea publică şi serviciile de urgenţă, care
asigură servicii de bază, fiind necesare pentru
supravieţuirea populaţiei americane. Instituţiile
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de guvernământ sunt esenţiale pentru garantarea
securităţii naţionale şi a libertăţii, pe când industria
de apărare permite dezvoltarea capabilităţilor
de combatere a unor ameninţări externe. Nu în
ultimul rând, sectoarele energetice, de transport,
financiar-bancare, chimice etc. sunt importante
pentru bunul mers al economiei şi influenţează
calitatea vieţii poporului american23. Un alt aspect
important pentru înţelegerea conceptului de
securitate a infrastructurii critice este promovarea
parteneriatelor public-private pentru asigurarea
protecţiei elementelor vitale. În condiţiile în
care cea mai mare parte a sectoarelor critice ale
infrastructurii americane nu sunt deţinute de
stat, responsabilizarea sectorului privat pe linia
securităţii naţionale reprezintă o evoluţie faţă
de modelele anterioare, în care statul juca rolul
principal în protecţia infrastructurii critice.
Totodată, merită menţionat că ideea
parteneriatului public-privat în domeniul securităţii
infrastructurilor vitale prezintă perspective
încurajatoare de dezvoltare, în contextul în
care interdependenţele tot mai complexe dintre
componentele sistemice fac din ce în ce mai
dificilă identificarea vulnerabilităţilor de către
un singur centru de comandă. Analiza noilor
sisteme de infrastructuri critice relevă ineficienţa
unui model de securitate tradiţional, bazat pe
ierarhii verticale, această manieră de abordare
fiind înlocuită cu o ierarhie pe orizontală, în care
responsabilitatea bunei funcţionări a întregului şi a
asigurării condiţiilor de protecţie a structurilor sale
este dispersată la nivel local sau chiar individual,
nefiind concentrată la vârf.
Ulterior acestei iniţiative, în februarie 2003,
administraţia Bush a emis Strategia Naţională
pentru Protecţia Infrastructurilor Critice şi a
Bunurilor Cheie (National Strategy for the
Physical Protection of Critical Infrastructures
and Key Assets – NSPP), care reiterează atributele
caracteristice infrastructurilor critice din NSHS
şi defineşte trei categorii noi de „bunuri cheie”
(key assets)24, după cum urmează: monumentele
naţionale, simbolurile şi edificiile care reprezintă
tradiţii şi valori naţionale; centrele, edificiile şi
unele structuri ale economiei şi industriei; centre
comerciale, clădiri de birouri şi stadioane sportive.
De asemenea, documentul nominalizează în mod
explicit centralele nucleare şi barajele ca fiind
”bunuri cheie” pentru SUA.
Ca şi în cazul NSHS, necesitatea elaborării
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unei strategii la nivel naţional pentru protecţia
infrastructurii critice a apărut datorită provocărilor
de securitate prezentate de diversitatea şi
complexitate entităţilor care compun infrastructura
critică a SUA, caracterul de proprietate publicprivat al acestora, dar şi datorită existenţei unor
suprapuneri de responsabilităţi ale agenţiilor
federale, statale şi locale în schema de asigurare
a protecţiei acestora, care îngreunau procesul
de evaluare a riscului, sporind vulnerabilităţile
sistemice. Scopul Strategiei este acela de a
implementa un cadru organizaţional unitar şi
comprehensiv pentru protecţia infrastructurilor
critice şi a bunurilor cheie, caracterizat de
obiective clare, de o înţelegere comună a rolurilor
şi responsabilităţilor fiecărui nivel administrativ
implicat în proces, precum şi de un set de acţiuni
coordonate pentru implementarea măsurilor de
securitate25.
Aşa cum am mai menţionat anterior, o schemă
organizaţională bine întocmită permite crearea
unor premise pentru cooperarea sectorului public
cu cel privat, fără de care asigurarea eficientă a
protecţiei infrastructurilor critice ar fi imposibilă.
Strategia clarifică rolurile jucate de sectoarele
public şi privat în asigurarea elementelor vitale
pentru dezvoltarea şi prosperitatea Statelor Unite,
atribuind fiecărui sector în parte un set personalizat
de responsabilităţi, în funcţie de capacităţile de
management şi control, dar şi de resursele de care
acestea dispun.
În completarea acestui document, la 17
decembrie 2003, preşedintele George W. Bush a
emis Directiva Prezidenţială pentru Securitate
Internă 7 (Homeland Security Presidential Directive
7 – HSPD 7) prin care sunt stabilite agenţiile
executive cu responsabilităţi în identificarea,
prioritizarea şi protecţia infrastructurilor critice
şi sunt clarificate rolurile asumate de fiecare
dintre acestea în strategia SUA pentru securitatea
infrastructurii sale vitale.26 De asemenea, este
menţionată sau, mai precis, reafirmată necesitatea
parteneriatelor public-private pentru schimbul
de informaţii şi protecţia infrastructurii critice.
Nu în ultimul rând, HSPD – 7 menţionează
necesitatea evaluării periodice a caracterului
de „criticitate” al elementelor de infrastructură,
admiţând posibilitatea includerii unor noi categorii
de infrastructuri critice şi/sau bunuri cheie, în
concordanţă cu evoluţiile economice şi sociale,
dar şi cu nevoile de securitate ale naţiunii.
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În continuarea eforturilor de a asigura un cadru
organizaţional şi legislativ comprehensiv pentru
asigurarea securităţii infrastructurilor critice, la
30 iunie 2006 a fost aprobat Planul Naţional de
Protecţie a Infrastructurii (National Infrastructure
Protection Plan - NIPP), prin care sunt reglementate
procedurile pentru asigurarea protecţiei elementelor
sectoriale ale infrastructurii critice şi este redefinită
politica SUA în domeniu.27 Documentul, revizuit în
anul 2009, reprezintă un model de analiză de sistem
şi management al riscului, reafirmând importanţa
protecţiei infrastructurilor critice şi rolul esenţial
al parteneriatului public-privat în proces.
Conform prevederilor NIPP, infrastructura
critică a Statelor Unite are 18 sectoare cheie,
identificate după criteriile locului şi rolului acestora
în buna funcţionare a economiei americane, dar
şi în funcţie de resursele implicate în gestionarea
acestora şi de modul în care afectează populaţia.
De asemenea, sunt enumerate instituţiile abilitate
pentru asigurarea securităţii infrastructurilor
critice, acestea cuprinzând mai multe comisii ale
Congresului, Departamentul pentru Securitatea
Internă (Department of Homeland Security),
ministere ale sectoarelor cheie identificate
(transporturi,
energie,
finanţe,
economie,
agricultură, comunicaţii, sănătate, educaţie etc.),
agenţii guvernamentale şi non-guvernamentale,
operatori privaţi etc.
Dintre acestea, trebuie menţionat Oficiul pentru
Protecţia Infrastructurii (Office of Infrastructure
Protection) din cadrul Directoratului pentru Protecţie
Naţională şi Programe (National Protection and
Programs Directorate) al Departamentului pentru
Securitate Internă, care coordonează programele
naţionale pentru identificarea şi reducerea riscurilor
şi vulnerabilităţilor infrastructrurii critice.
Principalele responsabilităţi ale Oficiului
sunt28: identificarea şi analiza ameninţărilor şi
vulnerabilităţilor; coordonarea la nivel naţional şi
local prin parteneriate cu entităţi guvernamentale
şi private; prevenirea riscurilor şi combaterea
efectelor (reacţie rapidă în situaţii de criză).
Oficiul colaborează cu alte entităţi guvernamentale
şi non-guvernamentale aparţinând celor 18
sectoare naţionale de infrastructură critică pentru
implementarea unor programe naţionale de reducere
a riscurilor şi ameninţărilor, de la acte de terorism
la dezastre naturale, şi de consolidare a capacităţii
de reacţie rapidă şi recuperare în eventualitatea
unui atac sau în alte situaţii de criză. Astfel, pentru

fiecare sector există o Agenţie Sectorială (Sector
Specific Agency)29, care coordonează măsurile de
protecţie a infrastructurilor critice din sectorul
respectiv.
După cum se poate observa, iniţiativele
americane în domeniu au stabilit noi standarde
pentru protecţia infrastructurilor critice, definind
conceptul în termeni actuali şi evolutivi. Prin
asigurarea unui cadru legislativ adecvat, precum
şi prin transferul de responsabilităţi către formule
de parteneriat public-privat coordonate, se
asigură dinamicitatea procesului de identificare
a elementelor de infrastructură critică, analiză a
vulnerabilităţilor sistemice, prevenire şi combatere
a ameninţărilor.
2. Infrastructuri critice
din Uniunea Europeană
Iniţiativele americane au fost urmate de acţiuni
similare la nivel european, acestea din urmă fiind
urgentate şi de atacurile teroriste de la Madrid
(2004) şi Londra (2005), care au evidenţiat, atât la
nivelul statelor membre cât şi la nivelul Uniunii,
necesitatea configurării unui cadru legislativ şi
operaţional de definire, identificare şi asigurare
a protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi
europene.
Astfel, în iunie 2004, Consiliul European a
solicitat elaborarea unei strategii comprehensive
pentru protecţia infrastructurilor critice adoptând,
la 20 octombrie 2004, o Comunicare privind
Protecţia Infrastructurii Critice în lupta împotriva
Terorismului. Concluziile Consiliului privind
prevenirea, combaterea şi reacţia în cazul unui atac
terorist au prefaţat intenţia Comisiei de a propune un
Program European pentru Protecţia Infrastructurii
Critice (EPCIP), formulat în noiembrie 2005
prin Carta Verde pentru un Program European de
Protecţie a Infrastructurii Critice (Green Paper on
a European Programme for Critical Infrastructure
Protection, COM (2005) 576 final – 17.11.2005),
al cărei obiectiv prioritar era acela de a deschide
un canal de comunicare atât cu guvernele statelor
membre, cât şi cu operatori publici sau privaţi
din domeniul infrastructurilor critice, pentru
revizuirea oportunităţilor şi stabilirea opţiunilor
de politică viabile în vederea asigurării protecţiei
infrastructurii critice europene.30
Totodată, în decembrie 2004, a luat fiinţă o
Comisie pentru Reţeaua de Informare pentru
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Infrastructuri Critice (Commission of a Critical
Infrastructure Warning Information Network CIWIN). Reprezentând „un sistem securizat de
informare şi comunicare destinat asistenţei statelor
membre ale Uniunii Europene pentru schimbul
de informaţii referitoare la vulnerabilităţile,
măsurile adecvate reducerii acestora şi strategiile
de diminuare a riscurilor în domeniul protecţiei
infrastructurilor critice”31, CIWIN a constituit
o primă măsură concretă în procesul de creare
şi implementare a unui cadru organizaţional şi
legislativ european, fundamentat pe principii
similare cu cel american, dar adaptat cerinţelor,
specificităţilor şi nevoilor UE şi ale statelor
membre.
Parte a Programului European de Protecţie
a Infrastructurilor Critice, iniţiativa „CIWIN
abordează procesul de schimb de informaţii
între statele membre ale UE”32 în scopul
asigurării funcţionării şi securităţii elementelor
de infrastructură considerate vitale pentru
existenţa Uniunii Europene. Ulterior acestor
iniţiative, în decembrie 2006, Comisia a propus o
directivă privind atât identificarea şi clasificarea
infrastructurilor critice europene, cât şi evaluarea
nevoii de ameliorare a protecţiei acestora,
lansând, concomitent, comunicarea privind EPCIP
(COM(2006) 786 final), prin care se stabilea cadrul
orizontal al protecţiei infrastructurilor critice, se
avansau propuneri privind modalităţi de creare a
reţelei CIWIN şi erau prevăzute măsuri de facilitare
a implementării EPCIP în statele membre33.
Pentru realizarea obiectivelor EPCIP s-a impus
o prioritizare a infrastructurilor esenţiale pentru
Uniunea Europeană, pornindu-se de la premisa
că ar fi nerealistă asumarea responsabilităţii
de către Uniunea Europeană pentru protecţia
tuturor infrastructurilor critice aflate pe teritoriile
statelor membre. Din aceste considerente, EPCIP
coordonează măsurile de protecţie doar pentru
acele categorii de infrastructuri care prezintă un
caracter transnaţional, celelalte infrastructuri
critice rămânând în continuare în responsabilitatea
administrativă a statelor membre.
Obiectivele EPCIP sunt: identificarea şi
inventarierea, cu ajutorul guvernelor statelor
membre, a infrastructurilor critice situate pe
teritoriile fiecărui stat, în funcţie de priorităţile
stabilite de către program; colaborarea între
entităţile publice şi private dintr-un anumit sector
pentru diseminarea informaţiei şi „reducerea
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riscului unor incidente susceptibile de a produce
perturbaţii extinse sau durabile infrastructurilor
critice”34; o abordare comună, la nivel comunitar,
a securităţii infrastructurilor critice.
Alte iniţiative în domeniu întreprinse în acea
perioadă de Comisia europeană au constat în
crearea unui Centru pentru Gestionarea Crizelor,
cu atribuţii pe linia prevenirii şi contracarării
atentatelor teroriste, crearea şi implementarea
unui sistem rapid de avertizare, denumit ARGUS,
care să realizeze legătura între toate sistemele
de urgenţă ale statelor UE35, dar şi alocarea unor
fonduri comunitare anuale pentru cercetare şi
inovaţie în domeniul securităţii.
De asemenea, datorită conexiunilor existente
între anumite sectoare ale infrastructurii critice
ale UE cu reţele aflate în vecinătatea apropiată,
a devenit evidentă nevoia cooperării în formate
extinse pentru asigurarea protecţiei infrastructurilor
critice. Astfel, la sfârşitul anului 2004 a fost semnat
un Acord de cooperare în domeniul energetic cu
ţările din Balcani, Turcia şi Republica Moldova,
pentru garantarea aprovizionării energetice a
spaţiului comunitar, finalizat prin semnarea, la 25
octombrie 2005, la Atena, a Tratatului de înfiinţare
a unei Comunităţi Energetice care să cuprindă
atât state membre ale Uniunii la acel moment,
cât şi Albania, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria,
Croaţia, Macedonia, Moldova, Uniunea SerbiaMuntenegru, România şi Turcia.
După o perioadă relativ lungă de dezbateri la
nivel de specialişti, dar şi politice, în decembrie
2008 a fost adoptată directiva 114/2008 privind
identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice
europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire
a protecţiei acestora, prin care se propunea
organizarea, la nivel comunitar, a strategiilor de
securitate ale infrastructurilor critice „europene”.
Responsabilitatea pentru acest demers revenea
statelor membre, măsurile securitare urmând
principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii36.
Deşi s-a dorit iniţial un document general,
care să conducă la un cadru coerent pentru toate
categoriile de infrastructură critică, Directiva
abordează doar două domenii, anume energie şi
transporturi37, infrastructura critică fiind definită
ca „un element, un sistem sau o componentă a
acestuia, aflat pe teritoriul statelor membre, care
este esenţial pentru menţinerea funcţiilor vitale
ale societăţii, a sănătăţii, siguranţei, securităţii,
bunăstării sociale sau economice a persoanelor, şi
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a căror perturbare sau distrugere ar avea un impact
semnificativ într-un stat membru ca urmare a
incapacităţii de a menţine respectivele funcţii”38.
Pentru a face o distincţie între infrastructurile
critice naţionale ale statelor membre şi infrastructura
critică europeană, Directiva propune următoarea
definiţie pentru cea de-a doua categorie: „o
infrastructură critică localizată în statele membre,
a cărei perturbare sau distrugere ar avea un impact
semnificativ asupra a cel puţin două state membre.
Importanţa impactului se evaluează din perspectiva
criteriilor intersectoriale. Aceasta include efectele
ce rezultă din relaţiile intersectoriale de dependenţă
de alte tipuri de infrastructuri.“39
În ceea ce priveşte protecţia infrastructurii critice
europene, Directiva menţionează următoarele
responsabilităţi ale statelor membre: desemnarea
unui punct naţional de contact care are ca principală
sarcină coordonarea chestiunilor legate de protecţia
infrastructurilor critice europene; desemnarea la
nivel de operator a unui „ofiţer de legătură pentru
securitate” care reprezintă responsabilul în ceea ce
priveşte problematica de protecţie a infrastructurii
critice europene; întocmirea de către operatori
a „Planului de Securitate pentru operatori”,
document prin care se pot identifica elementele de
infrastructură critică europeană şi sunt prezentate
soluţiile de securitate existente.
Prin aceste demersuri şi iniţiative, se fixează
cadrul legislativ al protecţiei infrastructurilor
critice europene definite, aşa cum am menţionat
mai sus, ca acele elemente vitale de infrastructură
cu importanţă crucială pentru Comunitate şi care,
dacă ar fi avariate sau distruse ar afecta două sau
mai multe state membre40.
După cum se poate observa, sunt considerate
infrastructuri critice europene acele reţele,
ansambluri şi sisteme interconectate, cu efecte
transfrontaliere asupra unuia sau mai multor
state.
Interdependenţa
infrastructurilor
la
nivel european transcende, aşadar, principiul
teritorialităţii, sporind vulnerabilităţile sistemice
datorită conexiunilor complexe stabilite între
sisteme variate de infrastructuri naţionale, având
grade diferite de tehnologizare, informatizare şi
performanţă. În acest context, implicarea statelor
în protecţia infrastructurilor critice nu ar fi realistă,
în absenţa unor reglementări unitare, la nivel
comunitar, pentru securizarea întregului sistem de
infrastructuri critice din Uniunea Europeană.
Potrivit abordării europene, infrastructurile

critice consistă din „instalaţiile fizice şi tehnologice
ale informaţiei, reţelele, serviciile şi activele care,
în caz de oprire sau de distrugere, au potenţialul
de a produce incidente grave asupra sănătăţii,
securităţii sau bunăstării economice a cetăţenilor
sau activităţilor guvernelor statelor membre.“41 În
concordanţă cu criteriile şi clasificările Comisiei
Europene42, din categoria infrastructurilor critice
fac parte: instalaţiile şi reţelele energetice pentru
producţie, stocare, transport şi distribuţie (gaze,
petrol, electricitate); sisteme de comunicaţii şi
de informaţii (telecomunicaţii, radiodifuziune,
programe şi sisteme informatice, inclusiv
Internetul); sectorul financiar - bancar, pieţe de
capital, burse de valori şi de investiţii; sectorul
de sănătate publică (spitale, centre hematologice,
servicii de urgenţă şi de ambulanţă); sectorul
alimentar şi agroalimentar; reţele de stocare,
tratare şi distribuţie a apei; reţele de transport
aerian, feroviar, rutier, fluvial şi naval; ansambluri
şi structuri pentru producerea, stocarea, transportul
şi distrugerea materialelor periculoase sau de
risc (substanţe chimice, biologice, radiologice şi
nucleare); sectorul administraţiei publice.
Potrivit unor autori, abordarea europeană a
protecţiei infrastructurilor critice „se axează, cu
precădere, pe analiza factorului tehnologic”43,
nivelul de „criticitate” al fiecărui element
component putând fi determinat printr-o analiză
atentă a relaţiei impact-probabilitate, care ia în
calcul interdependenţele stabilite între diferitele
elemente ale sectoarelor infrastructurii critice.
Caracterul pronunţat de interdependenţă,
alături de aspectul de extra-teritorialitate (în raport
cu noţiunea de infrastructură critică naţională)
generează o serie de caracteristici aparte ale
infrastructurilor critice europene. Una dintre
aceste caracteristici este reprezentată de faptul
că, în mod similar modelului american, cele mai
multe elemente ale infrastructurii critice din UE se
află în proprietatea unor operatori privaţi, element
ce implică împărţirea responsabilităţii între
trei niveluri de comandă şi control: comunitar,
statal/naţional şi privat, resimţindu-se nevoia
dezvoltării unor parteneriate public-private pentru
implementarea unor măsuri adecvate de protecţie.
Un alt element reprezentativ este acela că, datorită
politicilor Uniunii Europene de liberă circulaţie şi
de eliminare a barierelor economice, conectarea
infrastructurilor naţionale s-a realizat la un nivel
ridicat, ceea ce a crescut interdependenţa dar, pe
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anumite sectoare, şi vulnerabilitatea infrastructurii
critice europene.
Diferenţele existente între state din punct de
vedere economic şi social, nivelurile diferite de
implementare în legislaţia naţională a normelor
europene, alături de interdependenţa statelor
membre pot genera vulnerabilităţi suplimentare
în ceea ce priveşte protecţia infrastructurilor
critice. Astfel, în cazul unei reţele transfrontaliere,
capacitatea de reacţie în situaţii de criză a celei mai
slabe verigi afectează şi celelalte state conectate la
reţea, producând efecte asupra întregului sistem.
Mai mult decât atât, statele suverane membre ale
Uniunii nu au, în prezent, posibilitatea de a asigura
protecţia infrastructurii critice în mod autonom,
fără intervenţia regulatorie a unei autorităţi
suprastatale (la nivel de Uniune sau Alianţă).44
Potrivit unui raport al Centrului pentru Studii
de Politici Europene (Center for European Policy
Studies - CEPS), în ciuda eforturilor comunitare
de definire şi organizare a unui cadru formal de
referinţă în domeniul securităţii infrastructurilor
critice, măsurile adoptate de statele membre sunt
adesea fragmentare şi necoordonate, ceea ce creează
dificultăţi de implementare a unei concepţii unitare
la nivelul Uniunii Europene asupra definiţiei şi
categoriilor de infrastructuri considerate critice.45
Mai mult decât atât, este destul de probabil ca,
în eventualitatea unor noi valuri de extindere, în
cadrul procesului de integrare europeană, să crească
şi numărul infrastructurilor critice şi implicit, prin
interconectare şi multiplicarea interdependenţelor,
să se amplifice nivelul de vulnerabilitate al
întregului sistem.
Similar cu abordarea americană, conceptul
infrastructurii critice europene este unul dinamic
şi evolutiv. Modelul european propune trei criterii
pentru identificarea elementelor de infrastructură
critică, acestea fiind stabilite în funcţie de întindere
sau suprafaţă, gradul de gravitate şi efectul în timp46.
Primul criteriu este că evaluarea se face luând în
considerare aria geografică preconizată a fi afectată
în cazul deteriorării sau distrugerii infrastructurii
critice şi dimensiunea internaţională, naţională,
provincială/regională sau locală a daunelor. Al
doilea element de identificare este reprezentat
de gradul de gravitate care poate fi nul, minim,
moderat sau ridicat, pentru evaluarea acestuia
utilizându-se criterii privind impactul economic,
politic, asupra mediului, asupra populaţiei sau
al interdependenţelor cu alte infrastructuri. Al
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treilea criteriu este efectul în timp, prin care se
indică momentul estimativ în care avarierea sau
distrugerea unei infrastructuri poate avea un efect
grav (o incidenţă majoră).
Aşa cum am amintit anterior, identificarea
infrastructurilor critice revine în responsabilitatea
statelor membre ale Uniunii, a căror sarcină este
îngreunată de sistemul complex de interdependenţă
a infrastructurilor, atât la nivelul Uniunii Europene,
cât şi cu state din vecinătatea apropiată, un exemplu
elocvent în acest sens fiind cel al gazoductelor care
leagă Europa de Federaţia Rusă. Datorită acestor
realităţi, procesele de identificare, clasificare,
analiză, evaluare şi protecţie a infrastructurilor
critice efectuate la nivel statal nu pot fi izolate de
eforturile comunitare.
Fragmentarea acţiunilor în domeniul securităţii
prin necoordonarea eforturilor statale poate avea
consecinţe grave pe termen lung, prin încurajarea
unor măsuri de protecţie inadecvate, perpetuarea la
nivel statal a unor sectoare de infrastructură critică
depăşite tehnologic, neperformante sau ineficiente
sau identificarea incorectă a elementelor critice ale
infrastructurii naţionale, regionale sau europene.
Altfel spus, „dacă un singur stat nu-şi
îndeplineşte obligaţiile de a identifica, pe teritoriul
său, infrastructurile critice şi de a lua, în context
bilateral, regional, european, regional şi chiar
global, măsurile ce se impun pentru reducerea
vulnerabilităţilor acestora, pentru contracararea
ameninţărilor şi asigurarea standardelor de
protecţie şi de securitate necesare, efectele vor fi
resimţite, într-o formă sau alta, de toate celelalte
state, de întreaga regiune, de întregul continent sau
chiar de întreaga lume.”47
În acest context, perspectivele securităţii
infrastructurilor critice europene depind de
dorinţa statelor membre de a extinde colaborarea
transfrontalieră
în
domeniul
protecţiei
infrastructurii critice, de capacitatea Uniunii
Europene de a accelera integrarea europeană şi a
estompa diferenţele economice şi de dezvoltare,
dar şi de flexibilitatea, adaptabilitatea şi capacitatea
de reacţie a operatorilor privaţi implicaţi în
administrarea unor elemente de infrastructură.
Similar modelului american, o soluţie viabilă şi
eficientă pentru asigurarea securităţii infrastructurii
critice europene este promovarea parteneriatului
public-privat, cu responsabilizarea actorilor nonstatali care operează în anumite sectoare vitale.
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Concluzii
Datorită globalizării, conexiunile între diferite
sectoare de infrastructură au devenit extrem
de complexe, sporind interdependenţa dar şi
vulnerabilitatea sistemului. Ameninţările majore la
adresa infrastructurilor critice sunt transfrontaliere
şi asimetrice, capacitatea statelor de a asigura
protecţia lor în absenţa unui cadru organizaţional
suprastatal fiind extrem de limitată.
În acelaşi timp, majoritatea infrastructurilor
critice sau cu potenţial de „criticitate” nu mai
îndeplinesc condiţia de teritorialitate, în sensul
de limitare la aria geografică a unui singur stat, ci
sunt, la rândul lor, transfrontaliere sau interstatale.
Datorită acestei specificităţi a infrastructurilor
critice, creşterea nivelului de vulnerabilitate
a infrastructurii unui stat „determină, într-o
formă sau alta, creşterea vulnerabilităţii tuturor
infrastructurilor critice din zonă sau din reţea.”48
În mod similar, creşterea vulnerabilităţii unui
element sau sector dintr-un sistem de infrastructuri
critice contribuie, datorită interconexiunilor
şi interdependenţelor existente între părţile
componente, la augmentarea nivelului de
vulnerabilitate al întregului sistem.
În acest context, o strategie eficientă pentru
protecţia infrastructurilor critice necesită atât
comunicare intersectorială, o viziune asupra
obiectivelor, cât şi implicare politică atât la nivel
statal, cât şi la nivel regional sau comunitar. Pentru
a putea face faţă provocărilor contemporane, cadrul
organizaţional de protecţie a infrastructurilor
critice necesită o clarificare şi o delimitare strictă
a atribuţiilor şi responsabilităţilor pentru fiecare
nivel administrativ implicat. De asemenea, acest
cadru trebuie să înglobeze ideea de parteneriat
public-privat, el necesitând să fie structurat de
o manieră care să nu conducă la formarea sau
implicarea unor „grupuri excesiv de mari”49.
Pentru ca procesul de identificare, analiză
şi evaluare a riscului să fie relevant pentru toţi
actorii implicaţi într-un sistem interdependent
de infrastructuri critice, este necesar ca
parametrii după care se realizează analizele să
fie standardizate, având la bază noţiuni, concepte
şi definiţii comune. În acest mod, s-ar evita
confuziile sau interpretările eronate ale unor
termeni şi s-ar diminua riscul includerii unor
elemente care nu prezintă caracteristicile necesare
în categoria infrastructurilor critice, precum şi cel

al adoptării unor măsuri inadecvate de protecţie.
Totodată, pentru a fi în concordanţă cu caracterul
dinamic, evolutiv şi imprevizibil al conceptului
de infrastructură critică, reglementările legislative
în domeniu ar trebuie să permită un anumit grad
de flexibilitate şi adaptabilitate, pentru a putea
răspunde provocărilor sau schimbărilor datorate
unor cauze intrinseci sau extrinseci sistemului.
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CONSIDERAŢII PRIVIND EVALUAREA
ACŢIUNII MILITARE ÎN CONFLICTELE
NECONVENŢIONALE
Dr. Visarion NEAGOE*

Evaluarea acţiunii militare este un proces de
interes nu doar pentru comandanţi, ci şi pentru
politicieni şi chiar pentru opinia publică. Dacă,
în cazul analizei unui conflict de tip convenţional,
problema este relativ simplă, în cazul conflictelor
neconvenţionale, în special a operaţiilor de
stabilitate şi reconstrucţie, de obicei operaţii
de lungă durată, problema evaluării succesului
devine deosebit de complexă, din cauza dificultăţii
identificării obiectivelor şi modalităţilor de realizare
a acestora, fapt ce conduce la determinarea cu
greutate a indicatorilor care să descrie succesul
operaţiunii. În acest articol vom analiza procesul
de evaluare în operaţii de stabilitate, evidenţiind
particularităţile acestui proces.
Cuvinte-cheie: conflict neconvenţional; operaţii
militare; operaţii de stabilitate; evaluarea acţiunii
militare; Afganistan.
Introducere
În orice campanie militară, comandanţii,
politicienii, dar şi opinia publică doresc să
cunoască cu exactitate, având motivaţii diferite,
dacă eforturile militare conduc spre victorie,
dacă obiectivele politice pot fi realizate sau dacă
banii contribuabilor nu sunt risipiţi în detrimentul
altor sectoare sociale. Problema este relativ

simplă, când se analizează starea unui conflict
de tip convenţional, pentru că teoria militară a
dezvoltat instrumente care să permită îndeplinirea
obiectivelor şi să evalueze acţiunile militare,
întrebuinţând criterii cum ar fi suprafaţa de teren
cucerită sau eliberată de sub ocupaţia inamicului
sau cantitatea de pierderi produse inamicului, atât
în ceea ce priveşte personalul, cât şi armamentele
şi tehnica de luptă.
În cazul conflictelor neconvenţionale, cu
prioritate în acelea în care ponderea ridicată o deţin
operaţiile de stabilitate şi reconstrucţie, problema
evaluării succesului devine deosebit de complexă.
Complexitatea derivă din dificultatea identificării
obiectivelor şi modalităţilor de realizare a acestora,
fapt ce conduce la determinarea cu greutate a
indicatorilor care să descrie succesul. În cazul
operaţiilor de stabilitate şi sprijin, se poate afirma
că este la fel de important să se definească şi
condiţiile care pot duce la eşec sau descriu acest
tip de finalitate, fizionomia acestora fiind de fiecare
dată una complicată, care se bazează pe acţiunea
mai multor instrumente de putere şi pe inducerea
unor efecte nu întotdeauna uşor de observat sau de
cuantificat.
Mai mult de atât, conflictele neconvenţionale
sunt, aşa cum o demonstrează realitatea actuală, de
lungă durată şi, ca urmare, solicită o susţinere fermă
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şi constantă atât din partea instrumentului politic,
cât şi din partea opiniei publice, susţinere care
întotdeauna va fi influenţată de progresele realizate
pe parcursul desfăşurării campaniei militare. Pentru
exemplificare, operaţiile militare desfăşurate în
Afganistan au fost deosebit de criticate, tocmai
datorită faptului că actorii responsabili implicaţi
nu au putut să demonstreze că acţiunile executate
în această zonă de conflict asigură succesul
campaniei. Cel puţin în faza iniţială a conflictului,
acţiunile desfăşurate pentru evaluarea progresului
campaniei au fost practic ineficiente, aşa cum o
demonstrează un raport de stare elaborat în anul
20091. De altfel, nici în perioada următoare nu au
putut fi realizate evaluări pertinente, dificultatea
constând tocmai în a identifica acei parametrii de
stare, specifici, care să permită construirea unei
imagini reale asupra evoluţiei campaniei.
Evaluarea reprezintă atât un proces şi o etapă
a desfăşurării operaţiilor militare, cât şi obiect de
studiu pentru teoreticienii militari. Identificarea
celor mai bune mecansime de evaluare asigură în
mod cert materializarea cel puţin a două principii
specifice luptei armate: concentrarea efortului şi
economia de forţe şi mijloace.
1. Generalităţi privind evaluarea operaţiilor
Evaluarea acţiunii militare reprezintă atât
instrumentul necesar determinării la un anumit
moment a gradului de realizare a activităţilor unei
forţe militare desfăşurate în scopul îndeplinirii
unei misiuni, cât şi un mecanism de autoreglare
a operaţiei militare, prin determinarea variaţiilor
parametrilor principali ai acesteia, fapt ce asigură
planificatorilor datele şi informaţiile necesare
ajustării liniilor de operaţii aferente realizării stării
finale.
Astfel, procesul de evaluare constituie elementul
central al activităţii unui comandament în etapa de
execuţie a operaţiei, ceea ce impune necesitatea
continuă de a identifica soluţii la problemele
relevate de dinamica mediului operaţional şi de a
dezvolta mecanisme pentru creşterea eficacităţii
acţiunii militare.
Evaluarea acţiunii militare, în esenţă, se
realizează prin compararea operaţiei proiectate,
materializată în concepţie şi detaliată pe secvenţe
logice în planul de operaţii, cu situaţia concretă
după declanşarea acţiunii militare, analizându-se
diferite momente în care se impune luarea unor
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decizii sau armonizarea unor acţiuni, determinânduse, totodată, eficacitatea angajării forţelor.
Evaluarea este un proces care se defăşoară
continuu, fiind influenţat de deciziile adoptate de
comandant pe parcursul procesului de planificare,
pregătire şi execuţie a acţiunii militare. În acest
context, statul major acţionează sistematic pentru
monitorizarea factorilor ce pot influenţa rezultatele
operaţiei şi pentru furnizarea cu date oportune şi
relevante necesare înţelegerii situaţiei curente,
asigurând, astfel, suportul decizional necesar
comandantului pentru formularea măsurilor
practice de rezolvare a unor probleme punctuale şi
de proiectare a acţiunilor viitoare.
De asemenea, prin derularea procesului de
evaluare, statul major poate identifica acele
momente critice din desfăşurarea operaţiei care
trebuie monitorizate sistematic şi în care se
impune luarea unor decizii, fapt ce contribuie la
realizarea unităţii de efort şi economiei de resurse.
Un exemplu de astfel de situaţie îl poate constitui
determinarea momentului în care trebuie să se
treacă de la o fază a campaniei la alta, analizându-se
totodată cum trebuie concentrat efortul principal al
acţiunii sau cum trebuie ajustat sistemul de relaţii
dintre structurile participante la operaţie.
În cadrul unei operaţii se pot identifica multe
aspecte care pot fi cuantificate, în special cele din
zona materială, cum ar fi deplasările de forţe şi
echipamente, consumul de carburanţi-lubrifianţi
sau efectele mijloacelor de lovire, dar evaluarea
întrunită a acestor acţiuni şi a efectelor produse de
către acestea rămâne o activitate dificilă, având în
vedere dinamica interacţiunilor între forţele proprii, adversari şi populaţia civilă. În acelaşi sens se
înscrie şi evaluarea acţiunilor care vizează schimbarea comportamentului inamicului sau populaţiei
civile, prin influenţarea psihicului uman.
2. Procesul de evaluare în operaţii
de stabilitate
2.1. Descrierea mecansimelor de evaluare
Evaluarea se desfăşoară la toate nivelurile
operaţiilor din întreg spectrul conflictului. Ca
regulă generală, nivelul la care se realizează
procesul de evaluare este identic cu nivelul la care
se desfăşoară acţiunea militară, în sensul că acest
proces are relevanţă în raport cu obiectivele şi
starea finală la nivelul cel mai înalt. Altfel spus,
câştigarea bătăliilor, ciocnirilor la nivel operativ,
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Fig. nr. 1 Nivelurile operaţiilor şi procesul de evaluare

respectiv tactic nu reprezintă întotdeauna o
condiţie suficientă pentru a obţine victoria la nivel
strategic. În mod evident, procesul de evaluare va
fi construit astfel încât fiecare structură participantă
la operaţie, indiferent de nivelul la care se situează,
să cunoască exact sarcinile care îi revin pentru
evaluarea operaţiei, asigurându-se în acest mod
coerenţa şi eficienţa procesului.
Procesul de evaluare se declanşează
simultan cu faza de analiză a misiunii şi vizează
atât identificarea situaţiilor, momentelor din
desfăşurarea operaţiei care trebuie analizate, cât şi
modul în care se va realiza evaluarea, astfel încât
să asigure o imagine reală a progresului acţiunii
militare în raport cu efectele ce trebuie realizate
sau obiectivele campaniei. Pentru exemplificare,
pe timpul planificării şi pregătirii operaţiei se
poate evalua abilitatea unei forţe militare de a pune
în aplicare un plan de operaţie dezvoltat strict pe
resursele avute la dispoziţie (fără sprijin extern)
şi pe premisa existenţei unui mediu operaţional
caracterizat de condiţii des schimbătoare. Pe
timpul procesului de planificare, comandanţii
şi statele majore trebuie să identifice acţiuni şi
măsuri relevante pentru evaluarea progresului
operaţiei şi să le includă în estimările de stat major
şi în ghidurile de planificare pentru a orienta toţi
participanţii la acţiune asupra modului în care se
va implementa evaluarea.
De asemenea, statul major întrebuinţează
analizele şi consideraţiile privind evaluarea
operaţiei în proiectarea designului operaţional,
acestea putând influenţa tipul şi secvenţa acţiunilor
de-a lungul liniilor de operaţii sau liniilor de efort.

Pe timpul execuţiei, statul major monitorizează
continuu realizarea acestor acţiuni şi măsuri
pentru a corecta abaterile de la cursul de acţiune
proiectat, pentru a aloca, dacă situaţia o impune,
resurse suplimentare sau pentru a temporiza ritmul
acţiunilor în scopul menţinerii operaţiilor curente
şi celor viitoare în parametrii care să conducă la
îndeplinirea misiunii.
În mod curent, responsabilitatea procesului
de evaluare este atribuită structurii de operaţii
sau de planificare, care sunt asistate de structura
de informaţii a comandamentului. Şeful de stat
major este responsabil de asigurarea condiţiilor
optime de desfăşurare a procesului de evaluare
şi de obţinere a informaţiilor critice necesare
comandantului, luând măsuri pentru introducerea
activităţilor specifice algoritmului de evaluare în
sistemul funcţional general al comandamentului.
Acţiunile de ordin diplomatic, informaţional
sau economic executate de actori din mediul
operaţional, fie ei potenţiali parteneri, inamici sau
neutri, pot influenţa decisiv acţiunile şi modul în
care se realizează obiectivele militare proprii. Acest
fapt impune necesitatea unei analize minuţioase
executate de către comandanţi şi statele lor majore
pentru a determina impactul pe care îl pot avea
acţiunile acestor actori asupra operaţiilor proprii,
fapt ce adaugă un plus de complexitate procesului de
evaluare. Totodată, acest aspect impune colaborarea
constantă cu toţi actorii, de preferat într-un cadru
comun agreat anterior, în scopul realizării acţiunii
unificate, în spiritul abordării cuprinzătoare.
Procesul de evaluare cuprinde o serie de
activităţi care se desfăşoară în mod continuu de
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Fig. nr. 2 Ciclul informaţional în procesul de estimare
Sursa: http://www.mors.org/

la iniţierea unei operaţii şi până la finalizarea
acesteia, activităţi care sunt condiţionate de ce
anume se doreşte a fi evaluat şi care este nivelul
de detaliere al evaluării. În funcţie de situaţie şi
de eşalonul la care se realizează, evaluarea poate
impune elaborarea unui plan specific detaliat
şi alocarea unei celule de analiză, aşa cum este
în cazul operaţiilor de stabilitate2, sau poate se
desfăşura ca un proces mental care să se bazeze
doar pe intuiţia comandantului şi statului major.
Activităţile subscrise procesului de evaluare
sunt:
a) monitorizarea situaţiei curente pentru
culegerea informaţiilor relevante;
b)
determinarea
stadiului
îndeplinirii
activităţilor planificate (evaluarea progresului)
pentru realizarea condiţiilor specifice stării finale
sau obiectivelor;
c) identificarea acţiunilor pentru aducerea
operaţiei în parametrii optimi (reglarea)3.
Monitorizarea reprezintă un proces continuu de
observare a momentelor importante ale operaţiei
şi reprezintă activitatea care asigură înţelegerea
exactă a situaţiei la un anumit moment. Dacă pe
timpul desfăşurării procesului de planificare,
monitorizarea
operaţiilor
curente
asigură
informaţiile necesare formulării ipotezelor de
lucru pentru elaborarea planurilor de acţiune
viitoare, pe timpul pregătirii şi execuţiei operaţiei,
procesul de monitorizare furnizează date asupra
viabilităţii planurilor de operaţii existente şi
evidenţiază potenţialele situaţii, neprevăzute care
pot afecta realizarea obiectivelor acţiunii militare.
Informaţiile referitoare la situaţia curentă sunt
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asigurate, în principal, prin sistemul de rapoarte
de la structurile din compunerea forţei, la care,
în funcţie de specificul operaţiei, se adaugă date
provenite pe canalele de informaţii ale altor forţe
militare şi agenţii civile locale sau internaţionale
prezente în mediul operaţional.
Evaluarea progresului se bazează pe analiza
informaţiilor furnizate de procesul de monitorizare
şi utilizează criterii specifice de analiză atât
a gradului de realizare a operaţiei (progresul
operaţiei) în condiţiile impuse de necesitatea
îndeplinirii obiectivelor, cât şi a condiţiilor care
au determinat acest nivel de progres. Estimarea
impune identificarea acelor criterii care să permită
analiza reală a succesului operaţiei pentru care
se definesc standarde de măsurare a eficienţei şi
standarde de măsurare a performanţei.
Astfel, criteriul de eficienţă utilizează standarde
care să permită analiza impactului operaţiilor
militare şi a schimbărilor (pozitive sau negative)
în comportamentul sistemului, în capacitatea
inamicului de a executa o operaţie, sau în mediul
operaţional, schimbări care pot afecta realizarea
obiectivelor sau a anumitor efecte4. Totodată, acest
criteriu asigură indicatorii prin care se estimează
dacă acţiunile desfăşurate până la momentul
analizei sunt cele pe care situaţia reală le impune.
Indicatorii de cuantificare în cadrul criteriului
de eficienţă sunt mult mai subiectivi faţă de cei
ai criteriului de performanţă şi pot fi de natură
cantitativă sau calitativă.
Criteriul de performanţă se utilizează cu prioritate pentru monitorizarea secvenţelor operaţiilor şi
trebuie să furnizeze date care să ilustreze dacă ac-
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ţiunile finalizate au fost desfăşurate în parametrii
proiectaţi. Măsurile şi acţiunile planificate pentru
evaluarea performanţei sunt integrate în matricele
de execuţie ale fiecărei structuri participante la acţiunea militară pentru a fi monitorizate permanent,
fiind cele care vor confirma sau infirma executarea
în condiţii adecvate a unei sarcini de luptă. De regulă, nu reprezintă o activitate dificilă, pentru că
operează cu date concrete, rezultate din acţiuni încheiate şi care au putut fi observate direct, fiind
totodată strâns legată de performanţele tehnice ale
armamentului şi tehnicii de luptă sau de capabilităţile generale a unei structuri de forţe.
Procesul de evaluare şi, implicit, criteriile şi
indicatorii de cuantificare asociaţi acestuia trebuie
să fie relevanţi, măsurabili, oportuni şi susţinuţi
cu resurse5 pentu a reflecta real modul în care o
operaţie este executată.
Relevanţa procesului este dată de nevoia
de a identifica acei indicatori de eficienţă şi de
performanţă care să permită evaluarea corectă
a îndeplinirii sarcinilor, obiectivelor, efectelor,
deciziilor comandantului şi care să permită analiza
obiectivă a factorilor mediului operaţional.
Identificarea înainte de declanşarea acţiunii
militare a indicatorilor şi standardelor pentru
fiecare sarcină tactică şi fază a operaţiei trebuie să
permită evaluarea continuă pe timpul desfăşurării
acţiunilor. Indicatorii pot fi de natură calitativă sau
cantitativă, însă practica a arătat că cei cantitativi
sunt de preferat, pentru că elimină substanţial
subiectivismul pe timpul interpretării datelor şi
informaţiilor.
Oportunitatea procesului de evaluare trebuie să
asigure capacitatea de a identifica rapid modificările
apărute în desfăşurarea operaţiei şi de a reacţiona
imediat în mod corespunzător, prin măsuri şi decizii
care să ajusteze parametrii acţiunii militare.
Asigurarea resurselor pentru procesul de
evaluare se referă cu prioritate la asigurarea cu
mijloace şi personal destinat culegerii şi analizei
informaţiilor. Acţiunile specifice culegerii şi
analizei informaţiilor necesare procesului trebuie
să fie cuprinse în planurile specifice şi monitorizate
continuu, pentru a evita suprapunerea sau
duplicarea acestora cu acţiunile altor structuri.
2.1. Particularităţi în evaluarea operaţiilor de
stabilitate
Evaluarea operaţiilor de stabilitate este
influenţată de o gamă largă de condiţii, relevant

fiind rolul jucat de cooperarea şi consultarea
eficientă dintre instrumentul militar şi actorii civili
participanţi la operaţie. Realizarea unui algoritm
care să asigure o imagine comună asupra modului
în care se desfăşoară operaţia pe liniile de efort
militar, dezvoltare şi diplomatic se va obţine prin
consensul reprezentanţilor acestor domenii şi
poate impune înfiinţarea unei celule de analiză şi
evaluare la care să contribuie şi agenţiile civile
relevante.
Cea mai mare provocare în operaţiile de
stabilitate este reprezentată de selectarea criteriilor
de evaluare care să permită evaluarea rapidă a
efectelor planificate a fi realizate pe termen lung,
ceea ce impune condiţia deosebit de importantă ca
atenţia evaluatorilor să fie menţinută cu prioritate
asupra obiectivelor campaniei şi mai puţin asupra
activităţilor care sprijină realizarea acestora.
Relevanţa criteriilor de evaluare reprezintă,
de asemenea, o condiţie de succes în derularea
procesului de evaluare a operaţiilor de stabilitate.
În acest context, relevanţa este dată de viteza cu
care un criteriu de evaluare şi indicatorii asociaţi
pot detecta exact modificarea/variaţia care se
doreşte a fi monitorizată într-o anumită situaţie.
Planificarea procesului de colectare a datelor
necesare evaluării se realizează în comun de către
toţi participanţii la operaţie. Informaţiile care sunt
procesate de către diferite agenţii guvernamentale,
datele brute provenite de la organizaţiile
internaţionale sau locale, precum şi informaţiile
asigurate de alte surse trebuie procesate cu multă
atenţie în conformitate cu criteriile de evaluare şi
stocate separat pentru a menţine relevanţa acestora
în timp.
Criteriile de evaluare pentru operaţiile de
stabilitate trebuie să se bazeze pe indicatorii care să
releve cu prioritate impactul pe care îl au activităţile
desfăşurate asupra modului de viaţă al populaţiei
şi mai puţin pe indicatorii care determină eficienţa
acţiunilor şi rezultatele imediate obţinute.
Spre exemplificare, evaluarea nivelului de
securitate într-o anumită arie de operaţii pentru
a stabili existenţa condiţiilor pentru lansarea
programelor de reconstrucţie, se pot întrebuinţa
criterii care să descrie următoarele aspecte:
• amplitudinea conflictului – în care se pot
utiliza indicatori de tipul: existenţa unor doleanţe
nesatisfăcute pentru care părţile în conflict nu vor
renunţa la luptă; existenţa ciocnirilor violente
între opozanţi în condiţiile existenţei unui acord
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de încetare a focului; existenţa unor facţiuni care
se opun procesului de pace; modul în care sunt
recunoscute autorităţile locale de către populaţie;
nivelul de securitate al populaţiei civile; modul în
care sunt respectate drepturile omului; existenţa
unor minorităţi potenţiale surse de conflict;
nivelul de respectare a legii; existenţa unor grupări
criminale sau extremiste, precum şi conexiunile
dintre acestea etc.
• starea economică – indicatori: existenţa unor
probleme economice înainte de conflict; impactul
operaţiilor în desfăşurare asupra economiei;
existenţa planurilor de stabilizare şi reconstrucţie
desfăşurate de ţara gazdă sau alte organizaţii
internaţionale; nivelul de determinare a ţării gazdă
de a implementa astfel de programe etc.
Concluzii
Eficienţa procesului de evaluare este
determinată de modul în care sunt stabilite
obiectivele campaniei/operaţiei şi criteriile de
succes asociate acestora. Dacă, la nivel tactic,
obiectivele şi criteriile se pot stabili relativ uşor,
la nivel strategic, acestea necesită un amplu proces
de analiză, datorită faptului că trebuie acoperit un
orizont de timp îndelungat şi trebuie să includă toţi
factorii de influenţă specifici conflictului.
Fizionomia şi abordarea actuală a războaielor
adaugă un plus de complexitate procesului de
evaluare. Operaţiile multinaţionale recente au
relevat importanţa şi complexitatea etapelor de
tranziţie şi post-conflict în soluţionarea eficientă a
crizelor. Dacă primele faze ale conflictului aparţin,
prin excelenţă, instrumentului militar, etapa de
stabilizare şi reconstrucţie implică o abordare
cuprinzătoare a tuturor instrumentelor de putere.
Acest aspect impune ca obiectivele campaniei să
fie formulate şi agreate de către toţi participanţii
la soluţionarea conflictului, pentru asigurarea
coerenţei campaniei şi realizarea unităţii de efort
între toţi actorii implicaţi şi, implicit, indicatorii
de performanţă necesari evaluării progresului
operaţiei militare.
De aceea, abilitatea comunităţii internaţionale
de a contribui la menţinerea unui mediu de
securitate stabil depinde de capacitatea acesteia de
a lucra în mod unitar, de a acţiona corespunzător,
la momentul oportun, prin mijloace adecvate şi de
a evalua eficacitatea acţiunilor desfăşurate. Cea
mai mare provocare a momentului este dată de
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stabilirea precisă a ceea ce trebuie făcut, iar rolul
procesului de evaluare este deosebit de important
în această etapă, pentru că trebuie să identifice
acele metode de execuţie care să îndeplinească
exigenţele tuturor actorilor ce pot contribui la
soluţionarea unui conflict.
NOTE:
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�����������
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article/2009/09/21/AR2009092100110.html, accesat la
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Department of the Army, FM 5-0, C1, The
Operations Process, Washington, DC, 18 March 2011,
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Joint Operation Planning, Joint Publication 5-0,
26 December 2006, p. D-3.
4� Doctrina planificării operaţionale în Armata
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26 December 2006, p. D-8.
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FORŢELE POLONEZE PENTRU
OPERAŢII SPECIALE. REPERE
ISTORICE ŞI CELE MAI NOI
REALIZĂRI1
Dr. Bogusław PACEK*

Decizia de a înfiinţa Comandamentul Forţelor
Speciale Poloneze în cadrul Forţelor Armate
Poloneze nu a fost luată în grabă sau dictată de un
impuls sau de un anumit eveniment semnificativ.
După ce acest pas a fost făcut, toate autorităţile
politice responsabile pentru definirea strategiei,
precum şi autorităţile militare responsabile
pentru stabilirea direcţiilor pentru dezvoltarea
Forţelor Armate Poloneze au cooperat, întrucât
au înţeles importanţa, rolul şi sarcinile Forţelor
pentru Operaţii Speciale în cadrul sistemului de
securitate al ţării.
Merită să subliniem că pregătirea membrilor
Comandamentului Forţelor pentru Operaţii
Speciale a utilizat filosofia realizării graduale a
conceptului final, care presupune reorganizarea
structurilor şi crearea unor structuri modulare
de sarcini pe termen mediu sau lung. Este de
aşteptat ca finalizarea planurilor şi sarcinilor de
a reorganiza şi moderniza Forţele pentru Operaţii
Speciale în perioada 2009 – 2018, va permite
creşterea numărului componentelor de luptă ale
Forţelor pentru Operaţii Speciale şi îmbunătăţirea
semnificativă a capabilităţilor de luptă şi a
eficienţei spaţiului modern de luptă. Întărirea
Forţelor pentru Operaţii Speciale Poloneze va

consta în aproximativ 3% din întregul personal
al Forţelor Armate Poloneze. În prezent, rolul
politicienilor este de a crea mediul propice pentru
îndeplinirea planurilor de dezvoltare, dar şi de a
asigura finanţare constantă. Finanţarea este mult
mai scăzută comparativ cu cea acordată Forţelor
Armate „convenţionale”, care par deosebit de
importante în era austerităţii financiare globale.
Cuvinte-cheie: Forţele Armate Poloneze
(FAP); Forţele pentru Operaţii Speciale (FOS);
securitate; capabilităţi; transformare; doctrină.
Introducere
Forţele pentru Operaţii Speciale (FOS) sunt
elita forţelor armate moderne în orice ţară. Legenda
acestora se bazează pe eficienţa excepţională, pe
aerul de mister şi pe inaccesibilitatea pentru o
persoană obişnuită. Crearea acestei legende rezultă
nu numai din tehnica şi echipamentul lor perfect,
dar mai mult din modul în care Forţele pentru
Operaţii Speciale sunt desfăşurate într-un spaţiu şi
timp dat.
În cartea sa „Despre război”, Carl von
Clausewitz sugerează folosirea unor trupe reduse
numeric care să acopere punctele decisive pentru

* General
����������������������������������������������������������������������������������������
maior conf. univ. dr. Bogusław PACEK este comandantul şi rectorul Universităţii
Naţionale de Apărare, Varşovia, Polonia. E-mail: rektor@aon.edu.pl
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rezultatul conflictului prin marşuri rapide şi atacuri
îndrăzneţe2 Teoreticianul şi comandantul militar
polonez, generalul Franciszek Skibiński adaugă că:
„un război trebuie dus astfel încât să fie suportate
cât mai puţine pierderi în timp ce se provoacă cât
mai multe”3.
1. Forţele pentru Operaţii Speciale Poloneze
– de la al Doilea Război Mondial până în 2005
Forţele pentru Operaţii Speciale Poloneze
datează din timpurile celui de al Doilea Război
Mondial şi glorioasele tradiţii a formării
renumiţilor „Cichociemni” (the Unseen and
Silent – cei nevăzuţi şi tăcuţi). Forţele Armate
Poloneze (FAP) au fost create în Marea Britanie.
“Cichociemni” erau soldaţi special antrenaţi care
desfăşurau sarcini speciale ordonate de statul major
al comandantului suprem al Armatei Poloneze şi
Executivul Operaţiilor Speciale (EOS). Aceştia
erau detaşaţi în Polonia sau alte state ocupate de
nazişti, unde desfăşurau diferite misiuni de luptă.
Prim-ministrul Marii Britanii de atunci, Winston
Churchil, a fost cel care a denumit această
componentă Forţe de Operaţii Speciale. Tot în
Marea Britanie a mai fost creată o astfel de unitate
– Compania 1 Independentă de Comando. Unitatea
s-a format la 20 septembrie 1942 în oraşul scoţian
Cupar. Primul şi singurul comandant al său a fost
căpitanul Władysław Smrokowski. Compania de
Comando a devenit parte a Detaşamentului 10
Internaţional de Comando. După ce s-au antrenat
în centrul de comando britanic din Achnaccary,
membrii polonezi ai trupei de comando au participat
în operaţii în Algeria şi Italia. De asemenea, au
luptat la Monte Cassino.
Unităţile speciale erau detaşate pe Frontul de
Est. În octombrie 1943, a fost creat Batalionul
Special Independent Polonez. Cercetaşii polonezi
au fost însărcinaţi să desfăşoare operaţii de
sabotaj şi recunoaştere în spatele liniilor inamice.
Batalionul a fost antrenat şi ulterior a detaşat
67 de grupe de sabotaj-recunoaştere. Cercetaşii
Batalionului Special Independent Polonez s-au unit
cu Armata Populară Poloneză până când acesta s-a
desfiinţat. În Polonia ocupată, mai existau şi alte
unităţi, precum „Parasol” şi Batalioanele Armatei
Interne “Zośka”, care au devenit parte a tradiţiei
operaţiilor speciale. Batalionul „Parasol” a fost
creat în vara anului 1943 fiind sub conducerea
şefului Direcţiei de Subversiune a Armatei Interne,

general Emil Fieldorf-Nil. Soldaţii din Parasol au
devenit experţii în operaţii speciale. Între 1943
şi 1944, ei au condus 13 acţiuni militare. Cele
mai cunoscute operaţii Parasol au fost asasinarea
comandantului închisorii Pawiak, Franz Bürckel,
precum şi asasinarea lui Franz Kutschera, cel mai
mare Comandant al SS şi al Poliţiei Districtului
Varşovia. Batalionul „Zośka” îşi are rădăcinile în
grupurile de cercetaşi de asalt „Szare Szeregi”,
care a fost format la 1 septembrie 1943.
După sfârşitul celui de-al Doilea Război
Mondial, au existat companii speciale în Armata
Poporului Polonez, dar şi în batalioanele de
recunoaştere la nivel de divizie. Printre cele mai
cunoscute unităţi din acea perioadă sunt Compania
56 Specială, Compania 62 Specială şi Batalionul
1 de Asalt. Trebuie să menţionăm, de asemenea,
că la mijlocul anilor ’70, Forţele Navale Poloneze
au creat Echipa de Cercetare de Scafandri, care a
fost restructurată în cadrul Grupelor Speciale ale
Forţelor Navale „Broscoii”, cunoscute mult mai
bine sub numele de Formoza.
Schimbările care au avut loc în anii ‘90 în
Forţele Armate Poloneze au influenţat şi unităţile
de operaţii speciale. După ce au fost desfiinţate
companiile speciale şi batalionul de asalt, în
1993, Comandamentul Forţelor Terestre a creat
Regimentul Special de Comando nr. 1. Pe de altă
parte, ca răspuns la ameninţarea crescută asupra
siguranţei cetăţenilor polonezi, în 1990, Ministerul
Afacerilor Interne a înfiinţat Unitatea Militară
GROM.
În concluzie, în 2005, în Polonia existau trei
unităţi speciale, şi anume, Unitatea Militară
GROM, Regimentul Special de Comando nr. 1.,
Grupele Speciale ale Forţelor Navale „Broscoii”,
subordonate unor comandamente diferitelor,
folosind echipament şi armament diferit şi având
niveluri variate de pregătire şi capacitate de a
desfăşura operaţii speciale.
2. Adaptarea la noul mediu
de securitate după 2005
Noile provocări ale secolului al XXI-lea, care
au influenţat structura Forţelor Armate Poloneze
au rezultat din transformările politice, economice
şi militare din Europa şi din întreaga lume. După ce
a aderat la NATO în 1999 şi la Uniunea Europeană
în 2004, Polonia şi-a schimbat modul de gândire
despre securitatea naţională. Lucrurile au fost
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ulterior complicate de către ameninţările globale
conectate cu tensiunile şi instabilitatea provocată
de terorismul internaţional, proliferarea armelor
de distrugere în masă şi politica imprevizibilă a
regimurilor autocrate. Acele provocări au rezultat
şi din diferenţele profunde dintre standardele de
dezvoltare şi de viaţă ale societăţilor bogate şi ale
celor sărace, precum şi din migraţiile necontrolate
şi tensiunile etnice. Un alt aspect l-a constituit
influenţa factorilor negativi asupra mediului,
precum scăderea resurselor de apă, deşertificarea,
creşterea numărului de dezastre naturale şi sărăcirea
resurselor naturale.
Evident că aceste schimbări au influenţat
toate instituţiile de stat poloneze care se ocupă
de securitate, inclusiv Forţele Armate Poloneze
şi, implicit, Forţele pentru Operaţii Speciale.
Prevederile stabilite în timpul Summitului NATO
de la Praga, în 2002 şi Summitul NATO de la Riga,
în 2006, nu puteau rămâne fără răspuns. Anul 2006
pare a avea importanţă specială, datorită apariţiei
a două documente ale Alianţei: politica modificată
a Comitetului Militar al NATO cu privire la
operaţiile speciale (MC-437/1) şi publicarea aşanumitei Iniţiativa de Transformare a Forţelor
NATO pentru Operaţii Speciale (NATO Special
Operations Forces Transformation Initiative –
NSTI). Analiza aprofundată a acestor documente
a influenţat schimbările introduse, între anii 20052007 în Forţele pentru Operaţii Speciale Poloneze,
în vederea îmbunătăţirii sistemului de planificare şi
coordonare şi a capabilităţilor de luptă ale unităţilor
speciale. Ca rezultat al acestor schimbări, ca urmare
a Deciziei Ministrului Apărării Naţionale din 10
august 2005, Departamentul Operaţii Speciale al
Statului General al Forţelor Armate Poloneze a fost
transformat în Direcţia Forţe Speciale. Generalmaiorul Kempara a fost primul ei şef. Formarea
Direcţiei Forţe Speciale a facilitat coordonarea
într-o mai mare măsură a activităţii de antrenament
şi operaţionale a unităţilor Forţelor pentru Operaţii
Speciale. Subordonarea directă la Şeful de Stat
Major General al Forţelor Armate Poloneze a
micşorat procesul decizional şi a limitat accesul
la informaţii clasificate al indivizilor neautorizaţi.
Procesul antrenamentului operaţional şi specializat
al personalului Forţelor pentru Operaţii Speciale
a fost iniţiat atât în ţară, cât şi în străinătate.
Numărul de participanţi la curs a crescut, ca şi
nivelul capabilităţilor operaţionale ale ofiţerilor
Forţelor pentru Operaţii Speciale. Datorită
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structurii potrivite şi a personalului antrenat în mod
adecvat, Direcţia Forţelor pentru Operaţii Speciale
a putut juca rolul de „catalizator” sau „legătură”
între diferite unităţi speciale subordonate unor
comandanţi militari ai unor categorii de forţe
diferite. În orice caz, trebuie să admitem că Direcţia
Forţe Speciale era prea redusă (numai 20 de posturi
permanente) pentru a avea un rol de „gestiune” sau
de „comandă” pentru unităţile speciale. De aceea,
chiar de la începutul existenţei sale, Direcţia
Forţelor Speciale a acordat importanţă specială
planificării şi analizei, fapt ce a dus la înfiinţarea
Comandamentului Forţelor Speciale. Aceste
eforturi au fost posibile prin definirea principalelor
direcţii ale dezvoltării Forţelor pentru Operaţii
Speciale în cadrul programului de apărare pentru
anii 2007-2012 (Sistemul de planificare al forţelor
Armate era, pe atunci, valabil pentru o perioadă
de şase ani). În ceea ce priveşte ameninţările şi
provocările viitoare, recomandarea pentru acest
program a fost de a se înfiinţa un Comandament
de Forţe pentru Operaţii Speciale. Recomandările
echipei de planificare au fost acceptate de ministrul
apărării naţionale care, la 25 octombrie 2006, a
emis Decizia de înfiinţare a Comandamentului
Forţelor pentru Operaţii Speciale la 1 ianuarie
2007. Astfel, eforturile multor soldaţi din Forţele
pentru Operaţii Speciale de la toate nivelurile de
comandă au fost răsplătite.
3. Comandamentul Forţelor pentru Operaţii
Speciale Poloneze – Serviciu unic al Forţelor
Armate Poloneze
Privind din perspectiva prezentului, formarea
Comandamentului Forţelor pentru Operaţii
Speciale a reprezentat începutul unui drum lung
şi anevoios de acumulare de capabilităţi pentru
a comanda unităţile Comandamentului Forţelor
pentru Operaţii Speciale şi a conduce operaţii
speciale. La început, Comandamentul Forţelor
Speciale a fost detaşat în garnizoana Bydgoszcz.
Atunci (ianuarie 2007), Comandamentul Forţelor
Speciale avea un număr foarte mic de posturi
(aproximativ 40). Generalul maior Edward
Gruszka (din 2010 comandantul operaţional al
Forţelor Armate Poloneze) a fost numit primul
comandant al comandamentului).
Merită să menţionăm că, deşi formarea noului
comandament a adus schimbări semnificative în
Armata Poloneză, cea mai revoluţionară schimbare
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a fost aprobarea comandamentului ca nouă categorie
de forţe a Comandamentului Forţelor Armate, pe
picior de egalitate cu Comandamentele Forţelor
Terestre, Forţelor Aeriene şi Forţelor Navale.
Nu mai puţin revoluţionare au fost prevederile
referitoare la modul în care erau desfăşurate forţele
operaţionale. Numai comandantul Forţelor pentru
Operaţii Speciale este Furnizor de Forţă, ca şi
Utilizatorul de Forţă pentru operaţiile executate.
Aceste prevederi au fost reiterate în Strategia
de Securitate Naţională a Republicii Poloneze din
24 mai 2007 (articolele 3 şi 13a). Prevederile din
actul menţionat anterior cu privire la Forţele pentru
Operaţii Speciale cu referire la Forţele pentru
Operaţii Speciale au fost reintroduse în Strategia
de Securitate Naţională a Republicii Poloneze.
Aceste prevederi confirmau statutul Forţelor
pentru Operaţii Speciale în cadrul sistemului de
comandă al Armatei Poloneze şi defineau sarcinile
acestora. Unul dintre principalele scopuri era
acela de contracarare a ameninţărilor asimetrice şi
necesitatea de cooperare cu alte instituţii publice de
securitate. De asemenea, s-a subliniat că sprijinirea
dezvoltării acestor forţe este extrem de importantă
pentru angajarea acestora în cel mai eficient mod4.
Următorul pas a fost făcut în 2009 prin lansarea
strategiei sectoriale pentru Strategia de Securitate
Naţională a Republicii Poloneze (şi anume,
Strategia de Apărare a Republicii Poloneze), unde
rolul şi poziţia Forţelor pentru Operaţii Speciale
au fost evidenţiate. De altfel, unul dintre cele mai
importante elemente este de a determina scopul
operaţiilor – în ţară şi în străinătate, în timp de pace,
criză sau război5. În anul 2007, trebuie să subliniem
că obiectivul-cheie pentru Comandamentul
Forţelor Speciale a fost de a prelua comanda
unităţilor speciale. Procesul nu a fost uşor pentru
că a necesitat o serie de schimbări organizaţionale
şi administrative în fostele unităţi speciale care
funcţionau în timp de pace; el a fost finalizat în
octombrie 2007, când toate unităţile speciale au
fost subordonate Comandamentului Forţelor pentru
Operaţii Speciale. Trebuie să precizăm că Forţele
Speciale Poloneze erau implicate concomitent
în conducerea de operaţii speciale în Irak. Din
momentul în care a fost înfiinţat Comandamentul
Forţelor Speciale, acesta a întâlnit multe probleme
din cauza structurii sale slăbite şi lipsei de elemente
de sprijin dedicat de comandă (inclusiv sprijin
informaţional) şi de sprijin logistic. Acestea au fost
două probleme majore identificate drept cerinţe

viitoare pentru capabilităţile operaţionale pentru
perioada 2007-2012. Ca reacţie la aceste probleme,
în 2 decembrie 2008, a fost creată o nouă unitate de
Forţe pentru Operaţii Speciale – Unitatea de Sprijin
a Forţelor pentru Operaţii Speciale. Principala sa
misiune cuprinde sprijin informaţional, sprijin
de comandă şi comunicaţii, sprijin logistic,
achiziţionări de armament şi echipament. Formarea
Comandamentului Forţelor Speciale şi numirea
Generalului-maior Włodzimierz Potasiński drept
comandant al său a rezultat în stabilirea unor
contacte internaţionale diversificate, inclusiv cu
Comandamentul de Operaţii Speciale american
(USSOCOM). Unitatea extins în mod considerabil
aria exerciţiilor şi antrenamentelor comune la
nivel tactic (Unităţile Forţelor pentru Operaţii
Speciale). De altfel, un factor şi mai important,
având în vedere educaţia în domeniul planificării
operaţiilor speciale în teatrul modern de operaţii,
era antrenarea personalului şi conducerea unor
astfel de operaţii de către Forţele pentru Operaţii
Speciale Poloneze. Consecinţa acestei cooperări a
fost Memorandumul de Înţelegere semnat în 2009
între Ministerul Apărării Naţionale Polonez şi
Departamentul Apărării al Statelor Unite, cu privire
la stabilirea unui parteneriat între US SOCOM şi
Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale
Poloneze. În acelaşi timp, dezvoltarea viitoare a
Forţelor pentru Operaţii Speciale Poloneze a fost
întărită pe plan internaţional. Polonia şi-a declarat
disponibilitatea de a se alătura elitei ţărilor
NATO care deţin capabilităţi de comandă pentru
operaţii speciale prin formarea Comandamentului
Componentei de Operaţii Speciale (CCOS).
Iniţial, termenul limită pentru a realiza această
capabilitate era stabilit în 2012; mai târziu, datorită
numeroşilor factori operaţionali, a fost amânat până
în 2014. Crearea acestei capabilităţi a fost datorată
provocărilor viitoare întâmpinate de Forţele pentru
Operaţii Speciale, precum transferul de la nivel
tactic (secţie/ grup/ echipe), şi anume executanţi
la nivelul planificării sau decidenţi. De asemenea,
aceasta are însemnătate pentru dezvoltarea
Forţelor pentru Operaţii Speciale şi realizarea
capabilităţii pentru operaţii speciale aeriene.
Datorită caracterului şi a dimensiunii reduse a
Forţelor pentru Operaţii Speciale Poloneze, s-a
luat decizia de a plasa această capabilitate în cadrul
Forţelor Aeriene Poloneze ca un escadron capabil
să conducă operaţii speciale aeriene cu mijloace
aeriene cu aripi fixe sau rotative. Primele elemente

IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2012

85

SECURITATE ŞI STRATEGIE MILITARĂ
ale Escadronului pentru Operaţii Speciale (Grupul
Aerian pentru Operaţii Speciale – GAOS) se
presupune că vor fi gata de luptă în 2013.
O altă provocare legată de realizarea capabilităţii
de comandă a forţelor aliate şi de operaţii speciale
la nivel naţional a fost nevoia de a furniza sprijin
de luptă şi protecţie a forţei. Aceste funcţii au fost
îndeplinite de subunităţi dedicate ale Forţelor
Terestre, de obicei aeropurtate sau aeromobile. Cu
toate acestea, a fost necesar ca operaţiile conduse
să fie ţinute secrete, ca şi capabilităţile de luptă
ale Forţelor pentru Operaţii Speciale, astfel a
fost nevoie să se înfiinţeze o altă unitate de luptă,
subordonată Comandamentului Forţelor Speciale,.
În consecinţă, în iunie 2011, Unitatea Militară
„Agat” a fost creată. După ce va ajunge în stadiul
de gata de luptă, va oferi consolidare substanţială
pentru unităţile deja utilizate, luând de pe umerii
lor povara sarcinilor ce ţin de sprijinul de luptă,
protecţia bazei şi securitatea unităţilor.
Luând în considerare cele expuse anterior, merită
să observăm că, în 2011, Forţele pentru Operaţii
Speciale Poloneze au obţinut o structură finală
compusă din: trei componente de luptă – Unităţile
Militare GROM, Comando şi Formoza şi două
unităţi componente de sprijin – Unitatea Militară
Agat pentru sprijin de luptă şi Unitatea Militară
NIL de sprijin al serviciului de luptă. Comandantul
Forţelor pentru Operaţii Speciale deţine şi comanda
operaţională a Escadronului pentru Operaţii
Speciale (EOS). Trebuie subliniat că dezvoltarea
Forţelor pentru Operaţii Speciale Poloneze a fost
definit în detaliu în timpul procesului de planificare
a dezvoltării Armatei Poloneze pentru 2009-2018
(într-o perioadă de planificare pe zece ani, potrivit
noii politici naţionale de planificare şi politicii de
planificare pe termen mediu a forţelor aliate). Ca
urmare, „Planul pentru dezvoltarea Forţelor pentru
Operaţii Speciale pe perioada 2009-2018” a fost
realizat. Acesta a fost aprobat de Şeful Statului
Major General al Armatei Poloneze şi apoi de către
ministrul apărării naţionale.
4. Viitorul Forţelor pentru Operaţii Speciale
Analiza tendinţelor de dezvoltare a Forţelor
pentru Operaţii Speciale din alte ţări şi publicarea
documentelor doctrinare aliate, în special ultima
ediţie a document intitulat „Coduri şi Declaraţii de
Capabilitate” indică renunţarea la modul tradiţional
cantitativ de estimare a capabilităţilor de luptă. În
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prezent, atenţia planificatorilor dezvoltării Forţelor
pentru Operaţii Speciale este atrasă de obţinerea de
capabilităţi necesare pentru îndeplinirea sarcinilor
într-un mediu de luptă modern, nonlinear şi
asimetric, din punct de vedere al ameninţării.
Aceeaşi situaţie este aplicabilă şi forţelor pentru
Operaţii Speciale Poloneze, care sunt la începutul
unui proces lung şi solicitant de acumulare a
capabilităţilor depline de luptă în cadrul ariilor
funcţionale definite atât în documentele aliate, cât
şi în cele naţionale. Această tendinţă pare să se
potrivească perfect unuia dintre sloganurile FOS:
calitatea este mai bună decât cantitatea. În special,
dacă luăm în considerare abilitatea Forţelor pentru
Operaţii Speciale de a menţine cel mai înalt
nivel de pregătire şi de îndeplinire a sarcinilor
celor mai prioritare şi dificile, ca şi mobilitatea şi
flexibilitatea lor.
Subliniem că abordarea „capabilităţii” trebuie
să nu interfereze în nici un mod cu executarea
sarcinilor definite în „Planul de Dezvoltare al
Forţelor pentru Operaţii Speciale pentru 20092018”, dar permite menţinerea rolului de conducere
în domeniul operaţiilor speciale în regiunea Europei
Centrale şi de Est. Cu toate acestea, pare evident
că Forţele pentru Operaţii Speciale vor rămâne
„specialitatea poloneză” în NATO şi modul de
dezvoltare polonez va stabili tendinţe pentru alte
ţări care îşi construiesc propriile capabilităţi pentru
operaţii speciale. Forţele pentru Operaţii Speciale
Poloneze pot deveni un instrument perfect pentru
decidenţii politici şi militari pentru a asigura un loc
la masa negocierii pe timpul operaţiilor moderne
ale NATO. Una dintre consecinţele unei astfel de
abordări poate fi obţinerea statutului de NaţiuneCadru a Forţelor pentru Operaţii Speciale ale
NATO (NATO FOS NC) şi obţinerea de capabilităţi
de luptă în operaţii speciale în urma desemnării
de către Comandamentul Componentei pentru
Operaţii Speciale (CCOS). Această tendinţă a
rezultat în semnarea, în 2009, a unui memorandum
de cooperare strategică între Comandamentul
Forţelor pentru Operaţii Speciale Poloneze şi
Comandamentul pentru Operaţii Speciale al
Statelor Unite. În 2011, Comandamentul Forţelor
pentru Operaţii Speciale a semnat un memorandum
şi a devenit partener strategic al Forţelor pentru
Operaţii Speciale Croate în dezvoltarea acestuia,
fapt ce a confirmat rolul-cheie al Forţelor pentru
Operaţii Speciale Poloneze.
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Concluzii
Merită să reamintim că modul polonez de
creare a capabilităţilor de luptă ale Forţelor pentru
Operaţii Speciale nu numai că permite conducerea
cu succes a operaţiilor internaţionale, dar şi
facilitează îmbunătăţirea capabilităţilor Forţelor
pentru Operaţii Speciale de a conduce operaţii
speciale independente. Aria acestor operaţii
include: operaţii de apărare strategică pentru
menţinerea integrităţii teritoriale şi independenţei,
evacuarea cetăţenilor polonezi din ariile de conflict,
salvarea ostaticilor în Polonia şi în străinătate,
prevenirea proliferării armelor de distrugere în
masă şi răspunsul la ameninţarea teroristă.
Cheia succesului nu a fost numai planificarea
dezvoltării, ci în primul rând, îndeplinirea cu
acurateţe şi în timp util a sarcinilor legate de
aceasta. În stadiul prezent al dezvoltării Forţelor
pentru Operaţii Speciale, trebuie să subliniem că
nu există planuri de formare a unor alte unităţi
speciale. Pe de altă parte, punctul esenţial al
schimbărilor se va muta către obţinerea de noi
capabilităţi în domeniul planificării şi conducerii
operaţiilor speciale ca şi către îmbunătăţirea
capabilităţilor de luptă ale unităţilor existente.
Probabil această tendinţă va fi creionată în „Planul
de dezvoltare al Forţelor pentru Operaţii Speciale
pentru perioada 2013 – 2022”.
NOTE:
1��������������������������������������������������
Tradus din limba engleză de dr. Mirela ATANASIU,
expert în cadrul Centrului de Studii Strategice de
Apărare şi Securitate.
2��������������������
C. von CLAUSEWITZ, On War, Polish Ed.,
Warszawa 1958, p. 32.

3���������������
F. SKIBIŃSKI, Rozważania o sztuce wojennej,
Warszawa 1990, p. 24.
4 National Security Strategy of the Republic of
Poland, Warsaw 2007, p. 25.
5 Defence Security Strategy of the Republic of
Poland, Warsaw 2009, p. 22.
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ARTA OPERATIVĂ ÎN CADRUL
SISTEMULUI ŞTIINŢELOR APĂRĂRII
(ŞTIINŢELOR MILITARE)1
Dr. Rade SLAVKOVIĆ*
Dr. Miroslav TALIJAN**
Mile JELIĆ***

Dacă un câmp al cunoaşterii şi înţelegerii umane poate să fie acceptat ca o ştiinţă, este necesar
ca acesta să aibă următoarele componente importante: obiect autentic de cercetare, teoria însoţită
de dovezi ştiinţifice coerente, metoda de înţelegere
a subiectului şi a limbajului, de exemplul categoria dispozitivului utilizat pentru de comunicare în
procesul de învăţare şi care reprezintă rezultatul
cercetării. Acestea sunt elementele constitutive
necesare fiecărei ştiinţe. Nivelul de dezvoltare al
acestora defineşte dezvoltarea ştiinţifică a fiecărei
ştiinţe, precum şi locul său în sistemul de ştiinţe
dintr-un anumit domeniu ştiinţific.
Arta operativă este fundamentală în cadrul
Ştiinţelor Apărării (Ştiinţelor Militare), şi de aceea
acest articol se va ocupa cu dezvoltarea sa ştiinţifică prin intermediul obiectului, teoriei, metodei şi
limbajului său, în scopul de a-i determina poziția
în cadrul Sistemului Ştiinţelor Apărării (Militare).
Cuvinte-cheie: artă operativă; elemente ale
ştiinţei (obiect, teorie, metodă, limbaj).

Introducere
În ultimele decenii, au avut loc discuţii serioase în ceea ce priveşte baza ştiinţifică a Ştiinţelor
Apărării (Ştiinţelor Militare)2. Cele mai aprige polemici s-au desfăşurat în jurul întrebării dacă Arta
Operativă aparţine Sistemului Ştiinţelor Apărării
şi dacă aceasta s-a dezvoltat în cadrul disciplinei
apărării.
Astăzi există două puncte de vedere diferite care
defininesc Arta Operativă. Primul punct de vedere
afirmă că Arta Operativă este o disciplină a Ştiinţei
Apărării şi îşi are locul său în întregul lanţ de
sub-discipline: Strategie-Artă Operativă-Tactică.
Cealaltă viziune susţine ideea că Ştiinţa Apărării
implică două discipline: Strategia şi Tactica.
Cauzele punctelor de vedere diferite în ceea ce
priveşte rolul Artei Operative ar trebui să fie găsite
în sfera de atitudine generală faţă de disciplinele
militare şi înţelegerea lor, deoarece chiar şi astăzi
nu avem opinii uniforme şi verificate ştiinţific cu
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privire la Ştiinţele Apărării şi referitor la conţinutul
acesteia, temele şi justificarea ştiinţifică, etc.
Cunoaşterea umană poate fi percepută ca ştiinţă
numai în cazul în care aceasta conţine anumite
componente: subiect de cercetare autentic, teorii
care implică dovezi ştiinţifice care le susţin, metoda
cognitivă şi limbajul. Acestea sunt elementele
constitutive necesare ce trebuie găsite în fiecare
ştiinţă. Gradul de dezvoltare al acestora garantează
măsura în care unele cunoştinţe sunt acceptate ca
ştiinţă şi determină locul lor în sistemul ştiinţelor
care se încadrează într-un anumit domeniu
ştiinţific.
Arta Operativă este una dintre cele ştiinţele
fundamentale ale apărării şi acesta este motivul
pentru care noi analizăm în acest articol locul
(statutul) său în cadrul sistemului acestor ştiinţe,
prin obiectul său, teorie, metodă şi limbaj.
1. Statutul (locul) Artei Operative în cadrul
Sistemului Ştiinţelor Apărării
Cercetarea care se ocupă cu statutul Artei
Operative ca disciplină a Sistemului Ştiinţelor
Apărării, originea şi dezvoltarea sa, precum şi
construirea unor definiții clare în ceea ce semnificaţia
sa creează pre-condițiile necesare pentru definirea
Artei Operative ca disciplină ştiinţifică, oferind
o parte din răspunsul la întrebarea fundamentală
ridicată în acest articol.
Una dintre problemele foarte importante
care apar în procesul de dezvoltare a Ştiințelor
Apărării, în special în procesul de construcție şi
modelare a sistemului său teoretic, a fost problema
bazelor ştiințifice ale Artei Operative şi justificarea
constituirii sale ca o disciplină separată, precum
şi modul în se inserează în Sistemul Ştiințelor
Militare (Figura nr. 1), de exemplu Ştiinţele
Apărării3. Discuțiile cu privire la apartenenţa
Artei Operative ca o Ştiinţă a Apărării sunt încă în
curs de desfăşurare, aşa cum s-a putut observa la
conferinţa ştiinţifică „Ştiinţele Apărării – 2011”, ce
a avut loc la Belgrad în 7-8 aprilie 2011. Majoritatea
participanților la conferință au convenit că
Ştiinţele Apărării prezintă un sistem ştiinţific care
aparţine unor domenii ştiinţifice interdisciplinare şi
implică următoarele discipline ştiinţifice: Strategie
Militară, Artă Operativă, Tactică, Logistica
Apărării, Managementul şi Metodologia Militară
a Ştiinţelor Apărării. Totuşi nu au fost trase nici un
fel de concluzii la conferinţă, ceea ce a diminuat

ecoul său în direcţia cercetării în continuare a
bazei ştiințifice şi a caracteristicilor sistemice ale
Ştiinţelor Apărării.
Cu toate acestea, judecând după discuțiile de la
conferință şi teoria existentă, putem concluziona
că diferenţele în ceea ce priveşte definirea locului
şi statutului Artei Operative în domeniul gândirii
şi practicii militare provin de la percepţia diferită
a Ştiințelor Apărării ca ştiință. Fără a intra întro discuție mai detaliată a acestei probleme, este
necesar să se arate că, în prezent, există două
puncte de vedere diferite în ceea ce priveşte Arta
Operativă care, cu o oarecare simplificare, sunt
numite (1) punctul de vedere rus sau sovietic, de
care aparţine şi viziunea noastră, şi (2) cel vestic
sau american.
Potrivit primei viziuni, şi anume cea rusă (care în
cea mai mare parte este şi a noastră), Arta Operativă
este disciplina sau parte a Ştiinţelor Apărării sau
Ştiinţă Militară independentă, deoarece aceasta
îşi are locul în lanţul de sub-discipline: StrategieArtă Operativă-Tactică. Arta Operativă este, prin
urmare, definită ca o disciplină ştiinţifică (adică
ştiinţă) cu un obiect (subiect) de cercetare definit
explicit, acesta fiind operaţia.
Potrivit celuilalt punct de vedere, cel american
sau „vestic”, Ştiinţele Apărării au disciplinele
sale: Strategie şi Tactică. Cu toate acestea, mulţi
teoreticieni occidentali nu definesc Ştiinţele
Apărării ca fiind o ştiinţă. Pornind de la criteriul
executării sarcinilor, ei susţin că tot ceea ce este
inclus în faza de pregătire este abordat de către
Strategie, în timp ce faza de execuţie este abordată
de către Tactică. Logistica este, de asemenea,
considerată ca o disciplină a Ştiinţelor Apărării.
Se ocupă cu problemele de sprijin integral a
unităţilor angajate în luptă şi, ca atare, se desprinde
din logica lanţului Strategie-Tactică.5 „Cu toate
acestea, trebuie subliniat aici faptul că în Occident,
de asemenea, nu există aşa-numita diviziune triplă,
care devine din ce în ce mai populară: Strategie,
Artă Operativă şi Tactică.”6 Putem găsi confirmarea
acesteia în multe atitudini din domeniul doctrinei
şi a unor documente publicate recent de către
teoreticienii militari, precum şi în domeniul
practicii. Ambiguităţile apar deoarece termenul
operaţie a fost utilizat pe scară largă pentru
toate tipurile şi nivelurile (în sensul de mărimea
şi structura forţelor, zonă, timp şi obiective) de
„campanii” civile şi militare, sau are alte sensuri
foarte speciale.7
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Figura nr. 1 – Clasificarea ştiinţelor militare4
Imediat după cel de-al Doilea Război Mondial, actualizării dezvoltării Ştiinţelor Apărării. Noi ar
ţara noastră a acceptat conceptul triplu de trebui să avem în vedere faptul că Arta Operativă,
Ştiinţele Apărării. Arta Operativă este considerată ca parte a Ştiinţelor Apărării, preia o parte din
o disciplină a Ştiinţelor Apărării. Acceptarea elementele sale constitutive. În primul rând, ele
conceptului triplu în teoria Ştiinţelor Apărării este sunt limbajul şi metodele, în timp ce alte elemente
rezultatul ideii că o constituire a Artei Operative tind să fie compatibile cu cele corespunzătoare
într-o disciplină separată din cadrul de Ştiinţelor din domeniul Ştiinţelor Apărării. Dezvoltarea
Apărării are ca sursă reală situaţiile practice, mai ştiinţifică a Artei Operative poate fi văzută prin
ales faptul că operaţiile s-au dezvoltat nu numai prisma elementelor necesare şi suficiente ale unei
într-o categorie foarte specială, dar şi foarte ştiinţe. În acest articol ne vom ocupa numai de
complicată, care cu greu poate fi considerată ca elementele necesare pentru un grad mai scăzut de
fiind împărţită doar între Strategie şi Tactică, adică dezvoltare a ştiinţei, iar acestea sunt: subiectul,
ar trebui să fie obiectul unei discipline separate a teoria, limbajul şi metoda.
Ştiinţelor Apărării. Iar dacă o disciplină (un anumit
domeniu al cunoaşterii umane) este acceptată ca
2.1. Subiectul Artei Operative
ştiinţă, trebuie să posede elementele necesare, cum
Fiecare ştiinţă sau disciplină ştiinţifică
ar fi obiectul, teoria, metoda şi limbajul. Gradul în (inclusiv Arta Operativă) este definită de subiectul
care acestea sunt fundamentate ştiinţific defineşte său, şi, prin urmare, poate fi constituită numai
locul Artei Operative în cadrul Ştiinţelor Apărării. după definirea subiectului său concret. De aceea
subiectul este cel mai important element al ştiinţei
2. Dezvoltarea ştiinţifică a elementelor
(disciplinei ştiinţifice) despre care, sau datorită
constitutive ale Artei Operative
căruia, orice ştiinţă concretă este elaborată.
Definirea subiectului Artei Operative şi găsirea
Aspectul actualizării dezvoltării ştiinţifice a rădăcinilor sale în ştiinţă este punctul de plecare
Artei Operative a fost un proces paralel cu cel al ce trebuie luat în considerare când vorbim de
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dezvoltarea sa ştiinţifică. Pe baza cercetărilor
efectuate până în prezent de către teoreticienii
militari din întreaga lume, putem concluziona
că obiectul de cercetare al Artei Operative şi
al Ştiinţelor Apărării, cu excepţia unor cazuri
specifice, a fost complet neglijat. Unii teoreticieni
militari folosesc termenul de subiect în loc de
termenul de obiect (obiectul indicând conţinutul
termenului)8, în timp ce alţii cred că nu există nici
o diferenţă semnificativă între subiect şi obiect.9
Cum termenii subiect şi obiect în Arta Operativă
au înţeles diferit şi sunt foarte importanţi pentru
acest articol, este necesar să se definească sensul
lor general, bazat pe fundamente filosofice şi
metodologice.
Există diferenţe importante între atitudinea
teoreticienilor militari despre subiectul (obiectul)
ştiinţei în general. Diferenţele în înţelegerea acelui
element sunt legate de înţelegerea conceptului de
obiect şi relaţia sa cu obiectul ştiinţei.
Având în vedere denumirile teoretice privind
înţelegerea obiectului ştiinţei, pe baza postulatelor
filosofice şi metodologice, obiectul cercetării
poate fi reprezentat ca un complex fenomen sau
proces natural, social sau psihologic, a cărui
existenţă presupune în mod necesar îndeplinirea a
două condiţii: (1) existenţa obiectului în realitate,
independent de conştientizarea subiectului, şi
(2) relaţia specifică dintre obiectul realităţii
şi subiectul. „Practica activităţii umane este
îndreptată spre obiect. Acesta ajută la cunoaşterea
sa în procesul practic. Obiectul nu ar trebui înţeles
ca o entitate statică, ci mai degrabă ca o entitate
care se schimbă în timp şi spaţiu. Capacitatea de
schimbare a obiectului este consecinţa impactului
omului şi a mediului”9.
Gradul obiectului sau de obiectivitate al
procesului, ca obiect, este cauzată de existenţa sa
spaţială, durata, frecvenţa şi stabilitatea structurii.
În acest sens, se pune întrebarea cum să se
definească obiectul operaţiilor cu cel mai mare
grad posibil de obiectivitate.
În scopul de a elimina complet concepţiile
greşite şi controversele în ceea ce priveşte obiectul
şi subiectul unei ştiinţe, este necesară o definiţie
generală a subiectului pe bazele unor ipoteze
filozofico-metodologice.
„În fiecare domeniu al activităţii umane, în
special în domeniul ştiinţei, se caută cunoaşterea
fenomenului care să fie demonstrat în mod practic.
Acest fenomen este o parte a realităţii pe care

omul o transformă prin practică şi o înţelege prin
aparatul său conceptual. Acelaşi fenomen poate fi
studiat prin diverse aspecte şi în moduri diferite.
Oamenii, de obicei, nu ştiu prea multe despre
fenomenele realităţii, dar, prin activitatea, lor
crează posibilitatea de a învăţa despre ele. În timpul
practicii, ei întâmpină anumite probleme sau seturi
de probleme. Acestea se înscriu în domeniul unui
anumit obiect, ca parte a realităţii. Obiectul însuşi
determină natura problemei. Problemele apar cel
mai frecvent ca urmare a experienţei insuficient
explicate sau, din nou, experienţei care contrazice
experienţa anterioară.”11
Problema este, „... întrebarea care cere răspuns,
şi acel răspuns nu poate fi văzut imediat, nu se
poate vedea ce fel de răspuns ar putea fi”.12 Întrun anumit domeniu, omul pune o mulţime de
întrebări. De aceea, problemele pe care omul şi le
pune în procesul practic într-un anumit domeniu
fac esenţa cunoaşterii subiectului.
„Subiectul oricărei ştiinţe este un complex de
probleme noi, actuale, interconectate, care apar
în procesul de interacţiune concretă între om şi
lumea obiectivă. În fiecare ştiinţă individuală,
determinarea subiectului său este o funcţie a
experienţei practice într-un anumit domeniu al
realităţii, limbajului, ipotezelor metodologice şi
filosofice, normelor activităţii practice şi modalităţi
specifice de organizare a datelor.” 13
Subiectul ştiinţei este în domeniul obiectului
său şi indică aspectul abordării obiectului de
studiu şi de modul de rezolvare a problemelor şi
de a găsi răspunsuri la unele întrebări. Subiectul
cunoaşterii este o categorie dinamică. Se schimbă
în funcţie de soluţia la această problemă. Subiectul
este rezultatul acţiunii practice a omului. Subiectul
cunoaşterii este o problemă centrală a unui anumit
domeniu. Atitudinile generale despre obiect şi
subiect oferă o bază solidă pentru concretizarea lor
în domeniul operaţiilor.
Un număr de teoreticieni militari clasifică adesea
conţinutul noţiunii de „obiect al Artei Operative”
ca termenul „subiect al Artei Operative”. Pe baza
atitudinilor de mai sus, este necesar să se determine
obiectul şi subiectul Artei Operative şi să se elimine
dilema. Subiectul Artei Operative este definit în
mod diferit în lucrările teoretice. Acesta poate fi
văzut în următoarele citate: (1) „Arta Operativă
este teoria şi practica de pregătire şi executare a
operaţiilor.”14; (2) „Arta Operativă... se ocupă
cu studierea pregătirii şi modului de efectuare a
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operaţiilor terestre, navale şi aeriene... Subiectul
studiilor sale sunt operaţii ale armatei operaţionale
şi de apărare teritorială” 15; (3) „Sprijinirea viziunii
conform căreia subiectul Artei Operative este
o operaţie...”16; (4) „Arta Operativă ... teoria şi
practica pregătirii, organizării şi desfăşurării
operaţiilor” 17; (5) Arta Operativă ... teoria şi
practica de pregătire şi executare a operaţiilor” 18;
(6) Polemicile privind înfiinţarea Artei Operative
ca o ramură separată (disciplină) a artei războiului
nu au fost finalizate încă, indiferent de faptul că
operaţia ca subiect al său este o nouă sub formă
de activitate de luptă ...” 19; (7) „Orice operaţie ca
subiect al Artei Operative ca disciplină ştiinţifică
(a primit numele după subiectul acesteia) ...” 20;
(8) „Subiect fundamental al teoriei artei operative
efectuează o operaţie în condiţiile date istorice”21;
(9) „Autorul lucrării Istorija ratne veštine (Istoria
artei războiului) consideră că operaţia ca fiind
subiectul artei operaţionale.” 22; (10) „Generalul
sovietic Arušanjin defineşte operaţia ca subiect al
artei operaţionale ...”23
Pe baza definiţiilor menţionate mai sus, este clar
că există interpretări diferite ale esenţei conceptelor
referitoare la obiect şi subiect. Diferenţele
de abordare rezultă din înţelegerea diferită a
termenului luptă armată, atitudinii doctrinare
diferite ale fiecărei ţări, abordării diferite a Artei
Operative şi a Ştiinţelor Apărării, în general.
În consecinţă, poate fi pusă următoarea întrebare:
ce este obiectul şi subiectul Artei Operative
ca disciplină ştiinţifică a Ştiinţei Apărării sau,
poate, ca o ştiinţă independentă. Chiar şi având în
vedere aceste considerente, reies diferite definiţii
şi înţelegeri ale operaţiei. Acestea pot fi, în mod
condiţionat, clasificate în două atitudini.
Prima atitudine a fost susţinută de către grupul
dominant de autori din teoria profesiei noastre. Ei
au susţinut că operaţia este forma cea mai înaltă şi
cea mai complexă a activităţilor de luptă – lupta
armată24 şi, ca atare, este obiectul (subiectul) Artei
Operative, fie ea o disciplină ştiinţifică sau o artă.
Acesta este aşa-numita abordare la acelaşi nivel cu
Ştiinţele Apărării şi subiectul acesteia – condiţionat în sensul: Strategie – lupta armată ca un întreg;
Arta Operativă – operaţii; Tactică – bătălie şi luptă.
Conform acestei abordări, o operaţie este nivelul
cel mai înalt al activităţilor de luptă, reprezenând
două activităţi de luptă. Operaţia are înţeles în două
sensuri, acesta fiind un conflict între două părţi la
cel mai înalt nivel. Rezultatul operaţiei este pozitiv
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pentru partea din operaţie care parţial (sau total)
şi-a atins obiectivele sale, şi este negativ pentru
partea care nu a reuşit să facă asta. „Fenomenul
(apariţia) operaţiei poate fi văzut ca urmare a dezvoltării Ştiinţei Apărării şi, mai ales, a dezvoltării
tehnice şi tehnologice care a schimbat „imaginea”
războiului, cu argumentul că războiul, fiind cel mai
crud conflict social, a încetat să mai fie redus doar
la expresia sa drastică – „lupta armată” cu mult
timp în urmă, astfel că acum este purtată în toate
domeniile activităţii umane unde „lupta centrală”,
ca un element pentru rezolvarea acesteia nu mai
există, şi în locul căreia există o serie de operaţii
succesive (bătălii şi lupte, dar, de asemenea, şi prin
alte mijloace) până la soluţia finală.”25
A doua atitudine, în esenţa sa neagă posibilitatea
de identificare a unei operaţii în structura
fenomenului numit luptă armată, iar aceasta se
bazează pe înţelegerea diferită a activităţilor de
luptă (lupta armată). Această atitudine implică
faptul că nivelurile de luptă armată (ca un conflict
cu două sensuri) sunt bătălia şi lupta, în timp ce
operaţia este privită ca orice fel de angajament
de forţe de la aceste niveluri, de la pregătire
la execuţie. În consecinţă, o operaţie este dusă
(planificată, pregătită şi realizată) de către forţe
indiferent de structura şi de puterea lor. Ar putea
fi o companie sau o armată – în sensul unităţilor
responsabile pentru procesul de activităţilor
de luptă. Susţinătorii acestei atitudini îşi
motivează punctele lor de vedere pe interpretarea
clausewitziană a artei războiului, în lucrările
gânditori noştri (sârbi) militare de la începutul
secolului XX şi în înţelegerea lor a operaţiilor,
precum şi în atitudinile contemporane occidentale
faţă de operaţii ca o „campanie” (angajament) a
forţelor proprii. În opinia lor, o luptă este nivelul
de pornire al luptei armate şi este, în cele mai multe
cazuri, o fază de luptă înţeleasă ca un conflict
între două mari formaţiuni beligerante opuse, cu
un nivel diferit de putere (de exemplu, conflictul
dintre un corp de armată şi o brigadă), care sunt
agent de proces şi anti-proces de activităţi de luptă
sau, cu alte cuvinte, implementatorii obiectivelor
(opuse), sarcinilor respective şi funcţiilor (acţiuni,
activităţi).26
Faptele menţionate mai sus arată în mod clar că
există încă o problemă deschisă, dacă este posibil,
ca o condiţie prealabilă pentru separarea şi crearea
de noi discipline ştiinţifice, pentru a diferenţia
obiectul (subiectul) Ştiinţei Apărării – lupta
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armată pe niveluri (bătălie, luptă, operaţie) sau în
conformitate cu alte criterii.
Având în vedere aceste diferenţe, în
determinarea conceptuală a operaţiei, putem
evidenţia următoarele aspecte: (1) operaţia, bătălia
şi lupta sunt forme ale activităţii de luptă şi au fost
în principal tratate pe această bază în literatura de
specialitate teoretică şi doctrinară din ţara noastră;
(2) un grup de teoreticieni militari contemporani
cred că lupta şi bătălia sunt niveluri ale luptei
armate. Aceştia îşi întemeiază atitudinea lor pe
interpretarea definiţiei precise a relaţiei dintre lupta
armată şi activităţile de luptă.27 Potrivit acestora,
lupta armată şi activităţile de luptă nu sunt sinonime,
nu este o relaţie între general şi specific, ci este o
relaţie dintre întreg şi partea sa; ele sunt sintagme
care definesc diferite procese sociale; activităţile
de luptă sunt procese sociale separate care, în
sine, reprezintă procese complexe de două procese
opuse reciproc, care sunt în acelaşi timp relaţii.
Ele sunt cele care creează lupta armată, de aceea
putem înţelege lupta armată ca relaţie a relaţiilor,
fiind un fenomen extrem de complex. De aceea,
lupta armată este alcătuită, în general vorbind, din
„elemente” teoretice abstracte ale căror procese
sociale se opun – activităţile de luptă.
În consecinţă, dacă o luptă armată este totalitatea
(ansamblul) unui fenomen format din două procese
opuse ale activităţilor de luptă, lupta şi bătălia (înţeleasă ca un proces bilateral) ar trebui înţeleasă ca
două elemente relativ separate, care sunt nivelurile
luptei armate (nu ale activităţilor de luptă). Acest
lucru înseamnă că ar fi recomandabil să se înţeleagă
(pornind de la criteriile nivelului forţelor, spaţiului
şi timpului duratei fenomenului), că activităţile de
luptă sunt planificate, pregătite şi efectuate la nivel
tactic, operativ şi strategic şi că acestea sunt executate prin intermediul operaţiilor de luptă.
Operaţia înţeleasă astfel este obiectul Artei
Operative ca o ştiinţă şi ca o artă. În cadrul
domeniului său de aplicare, subiectul Artei
Operative este, pe de o parte, un complex de
probleme reale şi interconectate pe care omul
se poate confrunta în planificarea, pregătirea
şi executarea operaţiilor în timp ce încearcă să
înţeleagă esenţa conceptului de operaţie; pe de altă
parte, este un complex de probleme lingvistice,
metodologice, istorice, teoretice, normative, ş.a. ale
dezvoltării actuale (la nivelul constituirii acesteia)
a Artei Operative ca o ştiinţă. În acest fel, au fost
definite domeniul realităţii la care expresiile Artei

Operative (Arta Operativă o ştiinţă) se referă cât şi
sfera de aplicare a rezultatelor sale.
2.2. Teoria Artei Operative
Examinarea teoriei Artei Operative este
problema principală a fundamentelor ştiinţifice ale
factorilor determinanţi teoretici de bază. Evaluarea
conţinutului său ştiinţific se bazează pe criterii
precise filosofico-metodologice. În acest proces,
este luată în considerare starea actuală, precum
şi posibilităţile de reuniune eventuală a anumitor
condiţii în viitorul apropiat. În conformitate cu
diferenţele de interpretare a înţelesului teoriei,
teoria Artei Operative poate fi înţeleasă în moduri
diferite, ceea ce impune necesitatea explicării
termenului de teorie şi, pe această bază, începerea
definirii termenului de teorie a Artei Operative.
Termenul „teorie” provine din limba greacă,
însemnând „reflecţie” şi „observaţie”.28 Mai târziu,
acest termen a fost folosit în sensul cunoaşterii
umane dobândite, înregistrate şi stocate, indiferent
dacă este adevărat. În literatura de specialitate nu
există o definiţie unic acceptată a acestui termen.
Diferenţele în definirea teoriei sunt în primul
rând rezultatul luării în considerare a unor concepte
diferite. Termenul „teorie” este folosit pentru a
desemna conceptul de teorie generală, dar, de
asemenea, şi pentru a sublinia conceptul de teorie
în sens restrâns (teoria ştiinţei şi teoria ştiinţifică).
Teoria, în general, se referă la toate cunoştinţele
dobândite prin activitatea contemplativă şi cognitivă
a oamenilor.29 Această cunoaştere despre obiecte şi
procese sunt legate de natură, societatea umană şi
psihicul uman. Teoria generală include cunoştinţe
complete şi incomplete, ştiinţifice şi neştiinţifice,
adevărate şi false. Este rezultatul gândirii care
se caracterizează prin „... obiectivitate, sens,
exhaustivitate, determinism şi conexiune logică”.30
Ea nu îndeplineşte cerinţele ştiinţei, şi, în consecinţă,
nu are fundament ştiinţific. Teoria generală este, de
asemenea, o activitate contemplativă şi cognitivă
a multor oameni. Aceasta în primul rând se
bazează pe conştientizarea senzorială a oamenilor
(experienţă), şi, uneori, pierde conexiunea logică.
Teoria, în general, este o activitate contemplativă şi
cognitivă, prin care oamenii dobândesc cunoaştere
despre lume, precum şi cunoştinţele scrise şi în alt
mod înregistrate ce servesc ca un suport pentru
promovarea practicii umane.31
Teoria, în sens restrâns, se bazează pe experienţa
relativ obiectivă şi pe un caracter ştiinţific.
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Componenta raţională a activităţilor umane este
semnificativ mai frecventă decât în teoria generală.
În plus, teoria în sens restrâns este mult mai
sistematică şi demonstrată, astfel încât permite o
acţiune mai profundă spre cunoaşterea realităţii.
Se multiplică în conexiune cu practica. Activitatea
sa contemplativă şi cognitivă începe cu detectarea
unei probleme într-o anumită zonă a realităţii – în
practică. Teoria în sens restrâns explică obiecte şi
procese, reale şi imaginare, pe baza elementelor
formulate anterior a structurii sale. Include
cunoştinţe care sunt complete şi pentru un anumit
timp şi spaţiu istoric, reflectă în mod obiectiv o
parte a realităţii. Astfel, calitatea sa de bază este
dialecticismul. Acest lucru permite dezvoltarea
şi monitorizarea adecvată a modificărilor în zona
corespunzătoare a realităţii. De aceea, în sens
restrâns, teoria implică activitate contemplativă
şi cognitivă pe care oamenii de ştiinţă dobândesc,
înregistrează şi înmagazinează cunoştinţele despre
un anumit domeniu al realităţii, şi toate cunoştinţele
ştiinţifice înregistrate şi păstrate ale părţii relevante
din această realitate.
Pentru societatea umană şi practicile sale, toate
teoriile adevărate cu privire la fenomenele care
au loc în jurul omului sunt importante. Cu toate
acestea, se consideră, şi în practica umană este
confirmat, că teoria ştiinţei şi teoriile ştiinţifice
sunt cele mai importante pentru dezvoltarea în
continuare a practicii umane, doar astfel se poate
cunoaşte şi schimba realitatea obiectivă şi dobândi
cunoştinţele adevărate ale acestei realităţi şi a
proceselor funcţionale. Mulţi autori consideră că
teoria ştiinţei şi teoriile ştiinţifice aparţin de teorie
în sens restrâns. Aceste două aspecte ale teoriei
sunt adesea folosite alternativ şi sunt interpretate
în mod diferit, prin urmare este necesar să se arate
esenţa lor.
Fiecare ştiinţă specifică şi disciplină ştiinţifică
are un fond important de cunoştinţe despre
obiectul său, sau o parte a realităţii care a fost
explorată, învăţată şi studiată în cadrul acestei
ştiinţe. Competenţele se află la niveluri diferite
de generalitate. Acesta arată că unele ştiinţe se
află în stadii diferite de dezvoltare ştiinţifică.
Totuşi, acest lucru nu înseamnă că fondul lor de
cunoştinţe este separat. Dimpotrivă, se află în
cadrul unei relaţii de dependenţă mai mult sau
mai puţin coerente şi cuprinzătoare. Această
relaţie afectează în mod direct întreaga ştiinţă
şi teoriile sale. Pentru teoria ştiinţei, punctul de
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definire este tipul de cunoştinţe dobândite prin
activitatea contemplativă şi cognitivă a oamenilor,
care este înregistrată, conservată şi continuă să fie
dobândită pentru a servi satisfacerea unor nevoi
importante umane. Astfel, teoria ştiinţei „include
activităţi speciale contemplative şi cognitive care
dobândesc, înregistrează şi păstrează cunoştinţele
ştiinţifice, şi toate cunoştinţele teoretice ştiinţifice
înregistrate şi conservate ale subiectului ştiinţei,
care este, în realitate, al naturii, societăţii şi
psihicului uman”32.
Similar cu ştiinţa, teoria ştiinţei conţine o serie
de teorii ale unor ştiinţe specifice şi disciplinelor
lor ştiinţifice. Relaţia lor este, cel mai frecvent,
generală – particulară – individuală. Teoria ştiinţei,
de exemplu, reprezintă – generală, teoria unei
ştiinţe specifice – particulară, şi teoria disciplinelor
ştiinţifice specifice – individuale.
Pe baza constatărilor anterioare, se poate
concluziona cu uşurinţă că teoria unei anumite ştiinţe
presupune „o activitate specială contemplativă
şi cognitivă care dobândeşte, înregistrează şi
păstrează cunoştinţele ştiinţifice despre subiectul
acestei ştiinţe, sau a părţii de realitate pe care
ştiinţa o explorează şi dobândeşte”.33 Pornind
de la definiţia generală a teoriei, este posibil
să se definească definiţia iniţială a teoriei Artei
Operative.
Definiţia teoriei Artei Operative se bazează pe
definiţii generale ale teoriei şi progresului calitativ
al teoriei Artei Operative de-a lungul istoriei.
Faptul că există interpretări diferite ale teoriei Artei
Operative în diferite ţări şi nu există o definiţie
universal acceptată a Artei Operative trebuie să fie
luat în considerare.
Teoria Artei Operative studiază operaţia ca
un fenomen social. Având în vedere că se axează
pe studierea acţiunilor de luptă în operaţii şi pe
operaţiile propriu-zise, este parte a teoriei Ştiinţelor
Apărării. Pe măsura dezvoltării teoriei Ştiinţelor
Apărării şi a teoriei Artei Operative înseşi, aceasta
tinde să fie o teorie ştiinţifică. Dezvoltarea istorică
a Artei Operative o dovedeşte cel mai bine. Nu
există nicio îndoială că teoria Artei Operative a fost
dezvoltată în sens profesional, şi aceasta permite
practicarea Artei Operative ca o competenţă.
Teoria modernă a Artei Operative este rezultatul
abordării ştiinţifice şi profesionale la rezolvarea
multor probleme (cum ar fi probleme în operaţile
de menţinere a păcii, operaţii de stabilitate, postconflict şi reconstrucţie, şi altele asemenea).
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În acest sens, apare în formă de cunoştinţe
înregistrate, conservate ale operaţilor într-o
varietate de documente profesionale, ştiinţifice şi
doctrine militare.34 Aceste competenţe sunt coloana
vertebrală a noi cunoştinţe şi iniţiază extinderea
problemelor în domeniu.
Pe baza celor expuse anterior, este posibil să se
obţină definiţia iniţială a teoriei Artei Operative.
Astfel, termenul „teoria Artei Operative” cuprinde
toate cunoştinţele înregistrate şi păstrate ale
operaţiei care îi ajută pe oameni să înţeleagă
operaţia, fiind un fenomen social şi o parte a
realităţii, ce le ghidează activitatea lor practică. În
linii mari, această teorie cuprinde toate cunoştinţele
referitoare la elementele constitutive ale Artei
Operative (teoria, metoda, limbajul, etc). Definiţia
iniţială de mai sus a teoriei Artei Operative permite
înţelegerea altor aspecte conexe. Una dintre
întrebările cheie este cea privind limbajul Artei
Operative.
2.3. Limbajul Artei Operative
Limbajul este un sistem de semne ca (verbale şi
scrise) mijloacele de comunicare şi înţelegere, prin
care omul îşi comunică gândurile şi sentimentele.35
Ca mijloc de comunicare (înţelegerea reciprocă),
limbajul are o funcţie de comunicare în procesul
de dobândire de cunoştinţe şi de prezentare a
rezultatelor cercetării într-un anumit domeniu
ştiinţific şi în acest sens gradul de dezvoltare al
acesteia determină dezvoltarea ştiinţifică a unor
ştiinţe, cum ar fi Arta Operativă.
Limbajul este fundamentul şi principalul mijloc
de comunicare umană, şi, ca atare, trebuie să aibă
elemente comune tuturor celor care-l vorbesc
şi care comunică cu ajutorul său, acelaşi sistem
fonetic, morfologic, sintactic şi lexical. Calitatea
limbajului se reflectă în declaraţiile concise şi
precise, iar diversitatea limbajului permite aceluiaşi
conţinut să fie transmis în mai multe moduri, în
scopul de a evita repetarea inutilă şi neplăcută.
Pentru ca oamenii să fie capabili să vorbească
şi să participe la discuţii organizate, în special
în cazul în care acestea sunt organizate de către
persoane cu influenţă într-un anumit domeniu,
unde se utilizează terminologie specială, este
necesară încurajarea unui sociolect adecvat, sau
dialect social,36 ca o încununare a limbajului
general literar (standard), pe baza caracteristicilor
specifice ale anumitor grupuri sociale. Aceste
clase sunt formate prin educaţie, ocupaţie, gen

sau stil de viaţă.37 Astfel, este preţuită o anumită
limbă care are caracteristicile unui stil funcţional.
Unele stiluri funcţionale permit o libertate chiar
mai mare în vocabular, dând sens cuvintelor care
de multe ori nu-l au, dar care contribuie la un fel
de comunicare în limitele unui astfel de stil. În
această privinţă, este cunoscut limbajul forţelor
armate (aşa-numitul limbaj militar). Manifestarea
sociolectă aduce o diferenţiere funcţională faţă
de „stilurile funcţionale, care sunt determinate
în mare parte de subiectul şi metoda de gândire,
şi sunt de diferite tipuri”: 38 (1) limbajul uzual în
comunicarea de zi cu zi – caracterizat prin alegerea
limitată a vocabularului (situaţiile de viaţă de zi
cu zi), pronunţia simplificată a sintaxei, tipică
mediului limbajului limitat căruia vorbitorul îi
aparţine, şi care nu trebuie confirmat de limbajul
standard; (2) stilul administrativ (de birou) –
utilizează o ordine a cuvintelor fixă, propoziţii şi
expresii tipice pentru acel tip de mediu; (3) stilul
publicist (jurnalistic) – acceptat de un cerc mai larg
de cititori (ascultători); (4) stilul literar – pentru
cei care lucrează în acest domeniu de interes (5)
stilul ştiinţific (expert) – în care frazele de sunt
determinate de gândirea logică, vocabularul
aparţinând unui anumit domeniu ştiinţific. Pentru
a putea utiliza limbajul ştiinţific, cineva trebuie să
fie familiarizat cu limbajul literar standard. Pentru
ca omul să aibă succes în domeniul ştiinţific,
trebuie să cunoască normele de limbaj standard.
Cercetatorii nu fac nicio cercetare doar pentru ei
înşişi, ci şi pentru cei care ajung să cunoască acea
parte a realităţii numai prin mijloacele dovezilor
lingvistice cu privire la aceasta.
Pe baza consideraţiilor generale despre
un limbaj, se poate concluziona că limbajul
este principalul mijloc de comunicare umană.
Succesul comunicării constă în respectarea
anumitor principii lingvistice, deoarece acestea
oferă unitatea lingvistică a celor implicaţi în
comunicare, nu toată lumea poate comunica în
orice domeniu. Având în vedere multitudinea de
lucruri diferite în viaţa şi activitatea umană, apar
diferite sociolecte, precum şi stiluri funcţionale
care reflectă diversitatea de interese a omului şi
posibilitatea unui acord asupra lor. Stilurile sunt,
de obicei, determinate de subiectul şi metoda de
gândire. Unul dintre acestea este stilul ştiinţific,
în care sunt frazele sunt subordonate gândirii
logice, cu alegerea cuvintelor în funcţie de subiect
şi cu terminologia corespunzătoare domeniului

IMPACT STRATEGIC Nr. 4/2012

95

SECURITATE ŞI STRATEGIE MILITARĂ
ştiinţific. În cadrul sistemului limbajului ştiinţific,
există enunţuri care aparţin diferitelor niveluri de
universalitate. În acest sens, întrebarea este cum se
poate determina nivelul de dezvoltare al limbajului
Artei Operative ca o ştiinţă.
Deoarece cunoaşterea este o muncă completă,
în care publicului larg îi sunt prezentate rezultatele
obţinute într-o manieră inteligibilă, cuprinzătoare
şi coerentă, adică într-o manieră logică şi corectă
din punct de vedere lingvistic, trebuie abordat şi
limbajul Artei Operative, în general. Mai ales
pentru că există tendinţe de a neglija problemele
lingvistice în munca ştiinţifică, sau acestea
sunt considerate mai puţin importante decât,
de exemplu, rezultatele obţinute într-un anumit
domeniu. Adevărul este că rezultatele dintr-un
anumit domeniu sunt cele mai importante, dar
modul în care acestea sunt prezentate este de
asemenea important. Acesta este motivul pentru
care este important să se discute limbajul Artei
Operative ca o ştiinţă.
În plus, este necesar să fim conştienţi de faptul
că oamenii de ştiinţă sunt educaţi şi au dreptul la
propriul lor limbaj (ştiinţific). Aceasta înseamnă
că limbajul într-un domeniu ştiinţific, în acest caz,
în Arta Operativă, nu poate fi specificat, dar poate
luat în considerare din punct de vedere al clarităţii
şi corectitudinii sale ştiinţifice şi lingvistice. Ar
trebui să fie, de asemenea, luat în considerare
pentru faptul că lucrările ştiinţifice sunt scrise în
limbajul unei discipline ştiinţifice relevante, şi am
subliniat deja faptul că limbajul este principalul
mijloc de comunicare, un instrument şi obiect al
gândirii, un sistem semnificativ al semnelor şi
expresiilor dintr-un anumit domeniu ştiinţific.
Arta Operativă foloseşte limbajul apărării.
Terminologia Artei Operative este specifică
în cadrul limbajului. Se compune din termeni
direcţi şi derivaţi din domeniu. Prin urmare, este
logic că rezultatele obţinute în Arta Operativă
sunt exprimate – scrise într-un limbaj al apărării
– limbajul Artei Operative. Baza limbajului de
apărare, în cadrul acestuia al Artei Operative (şi
orice ştiinţă în general), este un limbaj standard.
Cu toate acestea, limbajul de apărare, adică Arta
Operativă ca ştiinţă, nu a fost suficient de dezvoltat,
deşi conţine o serie de termeni specifici şi expresii
lingvistice generale. În plus, Arta Operativă nu este
o ştiinţă mono-disciplinară, şi nici nu se ocupă cu
probleme mono-disciplinare. Dimpotrivă, aceasta
include cunoştinţe de la diferite ştiinţe şi discipline
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ştiinţifice, iar aspectele legate de Arta Operativă
sunt în majoritate interdisciplinare. Prin urmare,
limbajul Artei Operative, chiar dacă este autentic,
este şi interdisciplinar.
Aceasta poate să creeze probleme, deoarece
diferite ştiinţe şi discipline ştiinţifice au semantica
specifică pentru aceiaşi termeni. Ele au în mod
special expresii lingvistice specifice pentru
gânduri care, transpuse într-o ştiinţă, de exemplu
în Arta Operativă, pot avea sensuri diferite, uneori
opuse. Aceste probleme nu pot fi rezolvate printr-o
doctrină lingvistică sau convenţii în Arta Operativă.
Este necesar să se creeze limbajul Artei Operative,
ştiinţă a apărării, în mod sistematic prin cercetare
ştiinţifică, atâta timp cât această ştiinţă este în cele
din urmă constituită.
Este logic că ar trebui să fie în primul rând
constituit un aparat taxonomic al Artei Operative
(Ştiinţele de Apărare). Odată cu crearea unui sistem
de termeni, este necesar, în timp ce este utilizată
terminologia deja cunoscută şi este constituită
una nouă luată din limbajul standard, să se creeze
limbajul Ştiinţelor de Apărare, şi anume limbajul
Artei Operative ca ştiinţă.
În concluzie, limbajul Artei Operative este o
reflectare a gândirii în domeniul ştiinţific. Este
mai mult un limbaj practic (doctrinar), deoarece
înţelesul termenilor săi specifici trebuie încă
definiţi. De aceea problemele în limbajul Artei
Operative şi Ştiinţele de Apărare creează adesea
neînţelegerile şi diferenţele dintre autori, atât
în domeniul ştiinţei, dar şi profesiei în sine.
Acesta este motivul pentru care este necesar
să se elimine erorile epistemologice şi opiniile
greşite ale oamenilor de ştiinţă şi să se acorde mai
multă importanţă clarităţii, preciziei şi înţelegerii
limbajului Artei Operative. Dezvoltarea limbajului
Artei Operative şi a Ştiinţelor Apărării este strâns
legată de dezvoltarea altor elemente (mai ales în
subiectul, teoria şi metoda Artei Operative), şi este
adesea o condiţie necesară a dezvoltării.
2.4. Metoda Artei Operative
Ştiinţa, în însăşi structura sa, în afară de subiectul său, ca un element important, conţine o anumită
metodă de cercetare, de exemplu cunoaşterea fenomenelor dintr-un anumit domeniu. Ca o cunoaştere
şi cercetare sistematică a unui anumit set de fenomene, orice ştiinţă reprezintă o unitate teoretică şi
practică. Cu toate acestea, fiecare ştiinţă reprezintă
o unitate teoretică şi metodică, deoarece teoria şti-
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inţifică este un studiu cu privire la un anumit tip
de subiecte sau caracteristici pe baza sau prin intermediul unei metode ştiinţifice anume. Aceasta
impune necesitatea de a o defini, în mod general,
pe baza unor ipoteze filosofico-metodice.
Cuvântul „metodă” vine din grecescul
methodos, care înseamnă: „Cale, manieră, căutare...
De fapt, înseamnă modul de cercetare, modul de
a găsi adevărul în primul rând..., se poate spune
că metoda este procesul special, semnificativ,
planificat aplicat pentru a se ajunge la un obiectiv,
pentru a finaliza o sarcină” 39. Este definiţia cea
mai generală a unei metode, sensul său raţional.
Nu ne interesează asta aici. O metodă ştiinţifică
(dezvoltarea Artei Operative ca ştiinţă) este ceea
ce contează aici, şi suntem interesaţi să ştim ce
reprezintă cuvântul metodă în domeniul ştiinţei.
Diferite definiţii ale metodei ştiinţifice pot fi
găsite în literatura de specialitate. Diferenţele
nu sunt atât de semnificative şi oricare dintre
definiţiile autorilor celebri ar putea fi acceptate.40
Cu toate acestea, cea mai acceptabilă este cea a lui
B. Šešić, conform căruia, metodele ştiinţifice sunt
„... modalităţi de a ajunge la o cunoaştere ştiinţifică,
adică moduri sau căi de acumulări teoretice şi
practice, verificarea şi dezvoltarea cunoştinţelor
ştiinţifice”.41
Orice analiză aprofundată a definiţiei duce la
faptul că noţiunea de metodă ştiinţifică trebuie să
fie considerată într-un sens general şi specific. În
general, conceptul de metodă ştiinţifică reprezintă
o abordare cuprinzătoare a cercetării într-un
domeniu ştiinţific, deoarece cuprinde acumularea,
verificarea şi dezvoltarea cunoştinţelor ştiinţifice.
Într-un sens mai specific, o metodă ştiinţifică este
limitată la un proces teoretic sau empiric foarte
specific, de exemplu, planificarea cercetării,
verificarea ipotezelor, colectarea de informaţii,
prelucrarea datelor, analiza datelor etc. În acest
sens, o metodă este mult mai limitată decât un
proces de cercetare. Ca o regulă, un proces de
cercetare cuprinde mai mult de o metodă necesară
pentru a efectua cercetarea.
Este atunci evident că sensul mai larg al metodei
ştiinţifice este identificat cu procesul cuprinzător
de cercetare şi că acesta conţine un set de metode
individuale văzute în sensul lor mai specific.
Aceasta duce la confuzii conceptuale (în special în
terminologie) pe care teoria metodologică trebuie
să le depăşească. Confuzia poate fi depăşită prin
înlocuirea conceptului (şi a termenului) metodă

în sensul său mai larg cu conceptul (şi termenul)
proces de cercetare. Aceasta necesită constituirea
unei abordări generale de cercetare (în Ştiinţele
Apărării – o metodă dialectică) încă de la începutul
planificării (în „abordarea problemei”), astfel încât
va da direcţia întregului proces de cercetare. În
acest caz, conceptul de metodă ştiinţifică ar trebui
redefinit şi limitat la aşa-numitul sens al său mai
specific.
La baza fiecărei metode, există reguli şi norme
de gândire veridică (partea logică), şi în toate
metodele generale şi specifice ştiinţifice, empirice
şi cibernetice, există o parte filosofică (dialectică),
de exemplu viziunea subiectului de cercetare.
Formal, în cadrul proiectului de cercetare, aceasta
poate fi parte componentă a tuturor metodelor,
la începutul „manierei de cercetare” sau de la
începutul proiectului – în „abordarea problemei”.
În continuare, fiecare metodă ştiinţifică trebuie
să aibă aşa-numita „epistemologie”, adică „partea
ştiinţifico-teoretică”, care include ipoteze ştiinţificoteoretice de bază şi cunoştinţe fundamentale de
ştiinţă anumită, precum şi categorial-conceptualterminologică de sistem. În contrast cu partea
anterioară, în care aceeaşi metodă nu diferă în mod
esenţial în funcţie de ştiinţa în care a fost utilizată,
această parte determină în mod crucial cărei ştiinţe
metoda specifică îi aparţine. Anume, metoda
trebuie să se adapteze la natura faptică a subiectului
acelei ştiinţe şi a aparatului său taxonomic, astfel
încât să reprezinte un întreg coerent cu celelalte
componente (subiect, teorie, limbaj) ale ştiinţei. În
acest mod, ea devine o metodă specifică a ştiinţei,
indiferent de aplicaţia multi-ştiinţifică.
În cele din urmă, o metodă ştiinţifică include
o parte tehnică. Scopul său este de a oferi
cunoştinţele relevante privind aplicarea specifică a
metodei (tehnici, instrumente, etape), în practica
de cercetare. Cu această parte, metodele sunt din
ce în ce mai specifice (sunt adaptate, le face mai
precise), în funcţie de natura conceptuală a temei de
cercetare. Această parte este cea care face metoda
recognoscibilă în mod special (şi specific), metoda
unei discipline ştiinţifice sau unor discipline, şi
metoda Ştiinţelor Apărării, ca şi Arta Operativă ca
ştiinţă.
Arta Operativă foloseşte metodologia Ştiinţelor
Apărării. Metodologia Ştiinţelor Apărării
se caracterizează prin următoarele: Ştiinţa
Apărării foloseşte metode de cercetare care au
fost descoperite în mare parte în alte domenii
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ştiinţifice şi, în parte, foloseşte metode care au
fost descoperite şi elaborate de Arta Operativă
însăşi – unele dintre ele chiar cruciale (cercetări
operaţionale). În Ştiinţele Apărării, precum şi
în Arta Operativă, cercetare este cea mai mare
parte efectuată în cadrul unui proces de cercetare
metodologic bine stabilit. Concluzia poate fi
trasă pe baza analizelor majorităţii proiectelor
de cercetare. Cu toate acestea, atât procesul de
cercetare cât şi metodele aşa cum sunt folosite
în Arta Operativă (Ştiinţele Apărării) au fost
dezvoltate în alte discipline ştiinţifice, având în
vedere caracteristicile şi cerinţele unui subiect de
cercetare diferit, astfel încât acestea să nu urmeze
în totalitate caracteristicile şi structura operaţiei ca
subiectul cercetării în Arta Operativă. De aceea, cu
toate că cercetarea este aparent bine-stabilită din
punct de vedere metodologic, nu putem fi siguri
dacă aparatul ştiinţific va da rezultatele care ar
putea fi obţinute dacă totul s-ar baza pe o înţelegere
conştientă în operaţiei ca subiect de cercetare în
Arta Operativă şi pe metoda care este derivată din
subiect. Ar trebui să avem acest lucru în vedere,
în special pentru faptul că metoda este în mod
cognitiv este elementul cel mai dinamic al Artei
Operative şi elementul pe care puterea creatoare
de cercetare depinde în cea mai mare parte, prin
urmare, determină cea mai mare măsură realizarea
rezultatelor ştiinţifice. Numeroase proceduri
teoretice (logice şi epistemologice) şi practice,
tehnici şi instrumente care sunt utilizate de către
subiecte ştiinţifice în domeniul cercetării ştiinţifice
depind de metodă.
În esenţa sa, Ştiinţele Apărării, cum ar fi Arta
Operativă ca ştiinţă, nu este o ştiinţă fără o metodă,
dar este în continuare fără o metodă specifică şi
autentică. Acesta este motivul pentru care statutul
său ştiinţific este adesea pus la îndoială. În Arta
Operativă, totuşi, existenţa unei metode complet
autentice nu este problema principală. Problema
este dacă operaţia poate fi studiată prin orice
metode. Metodele cele mai valoroase, cele care
deţin cea mai mare putere cognitivă, sunt cel mai
frecvent aplicate universal în diverse domenii de
cercetare. Ideea este, totuşi, că ele se adaptează
la subiect, care în parte le face metodele ştiinţei
reprezentate în subiect. Astfel, toate aşa-numitele
metode generale, specifice şi empirice pot fi
aplicate într-o cercetare asupra operaţiei şi se poate
spune că de Ştiinţa Apărării şi Arta Operativă
au o metodă proprie şi că au metode ştiinţifice
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utilizate în cercetare. Metodele ştiinţifice, în cadrul
metodologiei Ştiinţelor Apărării, în contextul unei
probleme specifice în curs de rezolvare câştigă
originalitate prin componenta lor epistemologică.
Concluzii
Având în vedere cele expuse în articol, se
poate concluziona că Arta Operativă constă în
următoarele elemente constitutive: subiect, teorie,
limbaj şi metodă.
a) Subiectul Artei Operative, pe de o parte, este
un complex de probleme actuale care se întâlnesc
în pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de luptă
în cadrul unei operaţii, precum şi atunci când se
încearcă să se înţeleagă elementele esenţiale ale
unei operaţii din punct de vedere conceptual. Pe de
altă parte, este un complex lingvistic, metodologic,
istoric, teoretic, normativ, ca şi alte aspecte
referitoare la statutul actual al Artei Operative ca
ştiinţă. Aceasta defineşte domeniul realităţii la
care se aplică enunţurile Artei Operative ca ştiinţă,
precum şi a zonelor în care rezultatele sale pot fi
aplicate.
b) În teoria Artei Operative, regulile ştiinţifice
încă nu au fost identificate şi explicate, dar acest
lucru nu este o problemă unică doar pentru teoria
Artei Operative. Situaţia este similară cu cea din
alte ştiinţe, în primul rând din cele sociale. De
exemplu, atât teoria Ştiinţelor Apărării cât şi teoria
Artei Operative sunt caracterizate prin caracterul
doctrinar-normativ şi separativ în ceea ce priveşte
diferite ţări şi alianţe. Caracterul separativ
este perceput mai ales la cel mai mic nivel de
generalizare – acolo unde este stabilită conexiunea
imediată între teoria şi practica Artei Operative.
Aceasta este cea mai mare deficienţă în alcătuirea
ştiinţifică a Artei Operative. Cu toate acestea,
câmpul larg istorico-empiric oferă o oportunitate
de a elimina deficienţele.
c) Arta Operativă foloseşte limbajul Ştiinţelor
Apărării, dar are, de asemenea, expresii şi enunţuri
specifice legate exclusiv de domeniul său de
realitate. Nu există specificaţii suplimentare
ale terminologiei Artei Operative, constând din
concepte bazate pe categorii şi concepte derivate
în zona sa. Există, prin urmare, un limbaj al Artei
Operative, care se bazează pe limbajul standard,
în general, şi pe limbajul Ştiinţelor Apărării, în
special. Limbajul Artei Operative, ca şi limbajul
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Ştiinţă Apărării, este încărcat cu numeroase
probleme, dar acestea nu constituie un impediment
serios pentru comunicare. Acesta oferă un anumit
grad de inteligibilitate, dar are nevoie de bază
ştiinţifică mai exactă în domeniul conceptelor
bazate pe categorii ale Artei Operative.
d) Arta Operativă are propria sa metodă, dar ea
nu a fost finalizată din punct de vedere teoretic.
Aceasta utilizează toate metodele ştiinţifice care
sunt aplicate în cercetare în general, dar ele nu
sunt suficient de bine precizate în ceea ce priveşte
problemele din domeniul său ştiinţific.
Analiza elementelor constitutive indispensabile
ale Artei Operative indică faptul că este o
disciplină ştiinţifică încă în procesul de constituire
şi dezvoltare într-o ştiinţă independentă de apărare,
deoarece îndeplineşte deja criteriile de bază pentru
o ştiinţă la un nivel mai scăzut de cconstituire.
Multe din elementele sale constitutive permit
recunoaşterea sa deplină în ceea ce priveşte statutul
său ca o ştiinţă. În cele mai multe dintre ele,
există o fundaţie importantă pentru constituirea
elementară a acestei discipline ştiinţifice ca ştiinţă.
Prin urmare, în perspectivă, este posibil ca ea să
fie tratată ca o ştiinţă având propriul loc în cadrul
Sistemului de Ştiinţe ale Apărării.
NOTE:
1 Tradus
������������������������������������������������
din limba engleză de dr. George RĂDUICĂ,
expert în cadrul Centrului de Studii Strategice de
Apărare şi Securitate
2��������������������������������������������������
În ultimii patruzeci de ani, sintagma „Ştiinţele
Apărării” a fost mai frecvent utilizată decât termenul
Ştiinţe Militare sau Sistem de Ştiinţe Militare, Arta
Războiului, şi chiar (în unele lucrări ale teoreticienilor
militari) “Polemistică”. ���������������������������
După conferinţa „Ştiinţele
Apărării – 2011” din 7-8 aprilie 2011, la Belgrad,
care a fost organizată de Departamentul de Resurse
Umane, M.Ap. al Republicii Serbia, s-a decis ca în loc
de termenii de mai sus, ar trebui să fi folosit termenul
de “Ştiinţele Apărării”. În consecinţă, vom folosi acest
termen în articolul nostru.
3�����������������������������������������������
Pe baza unor sugestii diferite date în cadrul
discuţiilor de la Primul simpozion despre ştiinţele militare
din 1970, structura globală a Sistemului de Ştiinţe ale
Apărării a fost acceptată. Această structură acceptată a
Sistemului de Ştiinţe Militare (vezi Figura nr.1), care
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SPĂLAREA BANILOR, EXPRESIE
A CRIMINALITĂŢII ECONOMICE
TRANSFRONTALIERE CU IMPACT
ASUPRA FINANŢĂRII TERORISMULUI
INTERNAŢIONAL
Dr. Ion BĂLĂCEANU*
Dr. Eugen POROJAN**

În contextul geopolitic şi socio-economic actual, criminalitatea organizată, spălarea banilor
şi terorismul internaţional au căpătat noi valenţe, extinzându-şi sfera de acţiune la un nivel alarmant, menit să vulnerabilizeze construcţia statului de drept şi a democraţiei ţărilor. Majoritatea
specialiştilor şi cercetătorilor în criminologie
apreciază că sursa unor astfel de fapte rezidă în
perpetuarea unor structuri politice, economice şi
normative deficitare, în menţinerea şi accentuarea
discrepanţelor sociale şi economice între indivizi,
grupuri şi comunităţi şi în intensificarea conflictelor şi tensiunilor sociale şi etnice.
Cuvinte-cheie: spălarea banilor; sistem
financiar ilegal; evaziune fiscală; criminalitatea
organizată; terorismul internaţional; mijloace
de infiltrare a terorismului transnaţional în
economie.

1. Spălarea banilor, expresie
a criminalităţii economico-financiare
Fenomenul criminalităţii organizate se
distinge prin agresivitate şi violenţă, capacitate
impresionantă de influenţare şi de intervenţie
pentru realizarea scopurilor şi intereselor proprii,
flexibilitate şi mobilitate în raport cu factorii de
control, care tind să pericliteze însăşi securitatea
statelor şi stabilitatea instituţiilor, constituindu-se,
astfel, într-o adevărată frână în calea dezvoltării
economice, sociale şi politice. Structurile
crimei organizate (susţinute de o puternică forţă
financiară) sunt foarte bine organizate, mobile şi
puternic ancorate în economia subterană globală.
Criminalitatea organizată se poate infiltra în
instituţii financiare, poate dobândi controlul asupra
unor sectoare majore ale economiei prin investiţii,
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poate oferi mită oficialilor statului sau chiar
guvernelor etc. Influenţa politică şi economică a
organizaţiilor criminale poate slăbi astfel structura
societăţii, standardele etice ale colectivităţii şi, în
cele din urmă, instituţiile democratice ale statului
de drept. Această influenţă criminală poate submina
puterea de stat în ţările în curs de tranziţie către un
sistem democratic.
Criminalitatea economico-financiară include,
cu precădere, faptele prin care se produc fraude
în dauna societăţilor cu capital de stat, privat ori
mixt, precum şi cele de corupţie. Este de remarcat
periculozitatea socială deosebită a acestor
infracţiuni, care, spre deosebire de criminalitatea
„tradiţională”, sunt mult mai grave şi mai ales
costisitoare din punct de vedere al consecinţelor
lor economice şi sociale.
În mod fundamental, spălarea banilor este
în mod natural legată de activitatea criminală
subsidiară care a generat-o. „Spălarea” banilor
sau „reciclarea” banilor reprezintă un complex
de operaţiuni economico-financiare frauduloase,
desfăşurat pe etape, având drept principal obiectiv
crearea condiţiilor pentru folosirea si sporirea,
pe căi ilegale, a profiturilor băneşti rezultate în
urma activităţii marilor grupări teroriste sau ale
crimei organizate. Recrudescenţa acestui fenomen
şi redirijarea atenţiei către Europa de Est sunt
determinate de o serie de condiţii favorizante, cum
sunt: legislaţia fiscală incompletă si neadaptată, cel
puţin in primii ani post-revoluţionari, la economia
de piaţă; lipsa informaţiilor şi a mijloacelor
de verificare şi informare privind bonitatea şi
corectitudinea persoanelor care aduc capital si
provenienţa acestuia; nevoia reală de capital şi
investitori pentru relansarea economică.
S-ar putea afirma că economiile în curs de
dezvoltare nu îşi pot permite să fie prea selective
în legătură cu sursele de capital pe care le atrag.
Totuşi, a amâna trecerea la acţiune poate fi
periculos. Cu cât este mai mult neglijată, cu
atât mai profundă poate deveni criminalitatea
organizată, iar costurile sociale şi politice generate
sunt serioase. La fel se întâmplă şi atunci când
este afectată integritatea financiară: există un efect
direct de reducere a investiţiilor străine atunci
când sectoarele economic şi financiar naţionale
sunt percepute ca făcând subiectul controlului şi
influenţei crimei organizate.
Spălarea banilor, ca expresie a criminalităţii
economice transfrontaliere, este o caracteristică
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a unor organizaţii cu capacitate financiară şi
umană ridicată, care dau dovadă de abilitate şi
profesionalism, dar şi de adaptare permanentă şi
rapidă la cerinţele pieţei concurenţiale, profitând
de criza politică şi de autoritate a instituţiilor
democratice ale statului, măcinate de corupţie.
Nu există o definiţie general acceptată pentru
spălarea banilor. Juriştii şi organismele de
reglementare, companiile şi oamenii de afaceri,
fiecare stat în parte sau ţări grupate pe regiuni
geografice şi organizaţii internaţionale au propriile
definiţii în funcţie de priorităţile şi perspectivele
identificate. Totuşi, spălarea banilor a fost
definită ca un proces în care fondurile obţinute
prin intermediul sau generate de activitatea
infracţională sunt transferate sau deghizate în
vederea ascunderii legăturii dintre infracţiunea
comisă şi fondurile obţinute. Astfel, definiţia
termenului este mai ambiguă decât ne-am aştepta.
În linii generale, spălarea banilor poate fi definită
ca proces prin intermediul căruia numerarului şi
altor active derivate din operaţiuni ilegale li se
dă o aparentă origine legală (disimularea originii
ilicite a profiturilor).
În acţiunile ilegale ale reţelelor criminale,
spălarea banilor asigură aparenţa obţinerii unor
profituri legale şi dobândirii unor proprietăţi în
condiţiile legii. Practica ascunderii naturii ilicite a
veniturilor are o istorie îndelungată. Cu 3000 de
ani în urmă, comercianţii chinezi obişnuiau săşi protejeze avuţia în faţa autorităţilor, folosind
scheme similare cu cele utilizate în prezent:
convertirea numerarului în bunuri imobile,
transferarea numerarului dincolo de graniţele
locale pentru a le investi în diverse afaceri,
comercializarea bunurilor la preţuri supraevaluate
pentru a externaliza fondurile etc. Aceste acţiuni
sunt de fapt principii ale spălării banilor (ascunde,
mută, investeşte în numele altcuiva), aşa cum este
astăzi perceput acest fenomen. În zilele noastre,
aceste principii s-au schimbat. Nu acelaşi lucru se
poate spune despre mecanismele implicate.
Expresia „spălarea banilor” are o istorie relativ
recentă. Termenul ca atare a fost identificat pentru
prima dată în presa americană a anului 1973,
care relata scandalul Watergate. Expresia a fost
recunoscută în context juridic şi legal tot în SUA,
însă abia în anul 1982, într-un dosar de trafic de
droguri. În anii ’80, abordarea spălării banilor ca
infracţiune s-a făcut numai în contextul traficului
de droguri. Această recunoaştere a apărut pe
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fondul identificării unor profituri uriaşe generate
de traficul de droguri, dar şi ca efect al îngrijorării
manifestate în ceea ce priveşte creşterea abuzului
de droguri. Aceste realităţi au motivat guvernele să
acţioneze împotriva traficanţilor de droguri, prin
crearea unei legislaţii specifice menite să-i priveze
de câştigurile ilegale. Guvernele au realizat, de
asemenea, că organizaţiile infracţionale, datorită
profiturilor uriaşe generate de traficul de droguri,
sunt capabile să corupă structurile statului de drept
la toate nivelurile ierarhice.
Punctul de bază în procesul de reglementare
a cadrului juridic internaţional, menit să prevină,
să atenueze şi să combată activitatea de spălare
a banilor îl reprezintă Convenţia Organizaţiei
Naţiunilor Unite, adoptată la 19 decembrie 1988
la Viena. În acest document s-a definit pentru
prima dată conceptul de „spălare a banilor”,
însă ca infracţiune predicat fiind doar traficul de
droguri. Un an mai târziu, Grupul celor şapte ţări
cu cea mai performantă industrie şi Preşedintele
Comisiei Uniunii Europene, în cadrul reuniunii
de la Paris, au înfiinţat Grupul de Acţiune
Financiară Internaţională (GAFI), ca o entitate
multidisciplinară formată din experţi juridici,
financiari şi funcţionari cu experienţă în domeniul
aplicării legilor. Acest organism a elaborat şi au
dat spre publicare „Cele 40 de recomandări privind
spălarea banilor”, punând astfel bazele cadrului
general de prevenire şi combatere a fenomenului
spălării banilor. GAFI defineşte spălarea banilor
ca ,,protejarea profiturilor infracţionale în scopul
ascunderii originii ilegale a acestora1”. Potrivit
Biroului Naţiunilor Unite pentru Droguri şi
Infracţionalitate (UNODC) şi a Fondului Monetar
Internaţional (FMI), spălarea banilor poate fi
descrisă ca „procesul prin care o persoană ascunde
sau disimulează identitatea sau originea ilegală
a unor venituri astfel încât acestea să pară că au
provenit din surse legale2”.
Directiva 2005/60/EC a Parlamentului
European şi a Consiliului Europei privind
prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul
spălării banilor şi finanţării terorismului a încercat
să armonizeze o serie de definiţii legale ale spălării
banilor din diferite state membre. Cu toate acestea,
problema evaziunii fiscale nu a fost abordată.
Unul dintre motive ar putea fi faptul că sistemul
fiscal european nu este unitar, ci funcţionează pe
principiul suveranităţii naţionale.
Potrivit definiţiei emise la nivelul Uniunii

Europene, frauda este predicat infracţional
pentru spălarea banilor, însă nu şi evaziunea
fiscală. Evaziunea fiscală poate fi componentă a
fraudei financiar-fiscale, care reprezintă predicat
infracţional pentru spălarea banilor în majoritatea
statelor lumii. Oricum, din analiza definiţiei legale
a spălării banilor şi studiul legislaţiei aferente din
diferite ţări se poate constata că de cele mai multe
ori, evaziunea fiscală nu este inclusă în definiţia
spălării banilor sau în reglementările legale privind
spălarea banilor. Există o confuzie terminologică,
ea neputând fi rezolvată prin descentralizarea
deciziilor la nivelul sistemului fiscal. Evaziunea
fiscală presupune subevaluarea veniturilor raportate
sau omiterea raportării veniturilor, moment în
care poate interveni spălarea banilor. Nu trebuie
să neglijăm nici faptul că în multe ţări evaziunea
fiscală reprezintă cea mai mare parte a veniturilor
ilicite.
Din punct de vedere strict economic, definiţia
spălării banilor furnizată de Masciandaro pare
să fie cea mai potrivită: „spălarea banilor este
o activitate economică ilegală şi autonomă a
cărei funcţie esenţială presupune transformarea
lichidităţii, respectiv a puterii de cumpărare a
profiturilor ilicite în putere de cumpărare reală
destinată consumului, economiilor, investiţiilor
sau reinvestirii”3. Totodată, se consideră că
spălarea banilor este procesul prin care un infractor
urmăreşte să ascundă sau să disimuleze originea
ilegală a profiturilor şi/sau bunurilor infracţionale,
astfel încât să se asigure că poate beneficia de
confortul pe care îl asigură consumul sau investirea
acestora în economia legală.
Spălarea banilor se referă, în special, la rezultate
ale activităţilor derulate în economia subterană,
dar în acelaşi timp, este parte a economiei
subterane şi a infracţionalităţii „gulerelor albe”
la nivel internaţional, care, de regulă, nu se
regăsesc în abordările referitoare la economiile
ascunse/subterane. Prin definiţie, se poate vorbi
de existenţa spălării banilor numai atunci când
aceasta se evidenţiază într-o infracţiune colaterală
care generează creşterea profiturilor ilegale care
ulterior vor fi transformate şi introduse în circuitul
economic legal prin intermediul sistemului
financiar. Infractorii au încercat dintotdeauna
să ascundă profiturile obţinute de pe urma unor
activităţi eminamente ilegale. Cu cât mai mari
sunt aceste profituri, cu atât mai dificilă devine
sarcina camuflării originii şi dispunerii libere şi
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nestingherite de roadele acestor infracţiuni. Doar că
inexplicabila bunăstare atrage atenţia autorităţilor;
amintim în acest sens faimosul exemplu al lui
Al Capone, care a fost trimis în spatele gratiilor
pentru infracţiunea de evaziune fiscală. De atunci
însă, infractorii au învăţat că mişcarea şi utilizarea
profiturilor ilicite ar putea reprezenta un punct slab
şi au căutat modalităţi de a integra aceste profituri
în sistemul financiar legal.
Potrivit unor autori, abordarea criminalităţii
organizate, a spălării banilor şi finanţării
sistemului terorist trebuie să vizeze următoarele
aspecte comune: utilizarea transferurilor monetare
rapide sau a sistemelor de plăţi electronice
pentru a vehicula fondurile ilicite prin jurisdicţii
multiple; angajarea unei mari varietăţi de activităţi
infracţionale şi infractori (pornind de la simpli
traficanţi până la sindicate infracţionale)4.
Spălarea banilor reprezintă un proces cu
următoarele caracteristici de bază: se derulează,
de regulă, în trei etape (plasare, stratificare şi
integrare); este un proces de disimulare, în care
un individ (infractor sau reciclator) încearcă să
ascundă originea ilicită a bunurilor sale; este un
proces de conversie sau de transformare, prin care
reciclatorii pot consuma, economisi sau investi
în economia legală; este un proces prin care nu
se încearcă doar ascunderea originii ilicite a unor
active, ci şi conferirea unui aspect de legalitate
acestora; are ca scop final asigurarea confortului
reciclatorului / infractorului (părerea autorilor).
O operaţiune de spălare a banilor trebuie
să îndeplinească trei obiective: se convertesc
profiturile obţinute ca urmare a unor activităţi
ilicite într-o formă similară, însă lipsită de orice
suspiciune privind originea acestora; se ascunde
originea ilicită şi proprietatea asupra activelor;
se creează o explicaţie legală plauzibilă privind
originea fondurilor. Profiturile care nu pot fi
asociate cu activităţi infracţionale pot fi investite
necenzurat, fără teama investitorului sau a
receptorului de a fi suspectat sau incriminat că face
parte dintr-o organizaţie infracţională.
Operaţiunile de reciclare a banilor se manifestă
sub următoarele forme: reciclarea fondurilor
obţinute din operaţiuni comerciale ilicite;
scoaterea din ţară a unor sume de bani, cu titlul
de plată în avans pentru viitoarele importuri, sub
acoperirea unor false contracte de comerţ exterior;
transferul fondurilor prin intermediul sistemului
bancar autohton şi internaţional; rularea banilor
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prin numeroase bănci, în scopul disimulării
provenienţei lor; transferuri valutare de ordinul
sutelor de mii de dolari, efectuate de cetăţeni;
italieni, arabi, asiatici, ca aport la capitalul social
al firmelor constituite în ţări est europene; firme cu
o bonitate îndoielnică, ce oferă credite de ordinul
sutelor de milioane de euro sau dolari, în condiţii
extrem de avantajoase, fără precizarea sursei reale
de provenienţă a fondurilor; înfiinţarea de societăţi
comerciale care au ca obiect de activitate jocurile
de noroc etc. Reciclarea banilor crimei organizate
constă în reînvestirea profitului, atât în acţiuni
ilegale, cât şi în afaceri legale, care să genereze
noi fonduri pentru reluarea ciclului de spălare şi
reciclare a profiturilor ilegale.
		 Nu există o singură metodă de spălare a
banilor. Metodele pot varia de la cumpărarea şi
vinderea unui obiect de lux (de exemplu o maşină
sau o bijuterie), până la trecerea banilor printr-o
reţea complexă internaţională, de afaceri legale
şi prin companii „scoică” (companii care există
numai ca persoane juridice legale, fără a deţine
activităţi comerciale sau a desfăşura afaceri).
Spălarea banilor poate fi asociată şi cu modificarea
semnificativă a importurilor şi exporturilor unei
ţări. Infractorii folosesc adesea metode ilicite
pentru a importa bunuri de lux, pe care le achită fie
cu resurse financiare deja „spălate”, fie cu resurse
financiare aflate în plin proces de „spălare”. Astfel
de importuri nu stimulează activitatea economică
internă şi nu creează locuri de muncă. Mai mult,
în unele cazuri, determină scăderea artificială a
preţurilor locale, diminuând astfel profitabilitatea
întreprinderilor naţionale.
Se poate uşor demonstra modul în care spălarea
banilor reacţionează la politicile fiscale. Tendinţa
de dinamizare a spălării banilor se manifestă odată
cu reducerea ratelor de impunere şi cu reducerea/
eliminarea reglementărilor privind spălarea
banilor5. În acelaşi timp, spălarea banilor poate
determina creşterea veniturilor la bugetul public,
pentru că infractorii vor să dispună de bani „legali”
şi pot atinge acest deziderat prin plata de impozite
pe venit (venituri legale fictive provenind de
ex. de la un hotel fără turişti), declarat voluntar
autorităţilor fiscale. În acest fel, fonduri financiare
ilegale devin legale prin impozitare.
Cei implicaţi în spălarea de bani caută în
permanenţă noi modalităţi operaţionale. Tocmai de
aceea, centrele financiare (în creştere sau în curs de
dezvoltare) care nu dispun de un control financiar
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adecvat devin vulnerabile. Diferenţele dintre
sistemele naţionale de prevenire şi combatere a
spălării de bani sunt exploatate de infractori, care
tind să îşi orienteze reţelele spre ţări sau sisteme
financiare care nu au adoptat astfel de măsuri sau
măsurile adoptate sunt ineficiente.
Când fondurile rezultate de pe urma
infracţiunilor provin din jaf, escrocherie, delapidare
sau fraudă, o investigaţie cu privire la spălarea de
bani este adesea unicul mod de a localiza fondurile
sustrase şi de a le returna victimelor infracţiunilor.
Totuşi, lipsirea infractorului de foloasele necuvenite
echivalează cu lovirea lui într-un punct nevralgic,
deoarece, fără un profit utilizabil, activitatea
infracţională nu poate continua.
Spălarea de bani permite continuarea
activităţilor infracţionale, fiind o ameninţare la
adresa bunei funcţionări a unui sistem financiar,
dar poate fi şi „călcâiul lui Ahile” pentru activitatea
infracţională. În investigaţiile forţelor de ordine
asupra activităţii de crimă organizată se întâmplă
că adesea conexinile făcute pe filiera tranzacţiilor
finaciare permit localizarea şi stabilirea identităţii
infractorilor sau a unor organizaţii infracţionale
responsabile. În scopul spălării banilor, aceste
organizaţii folosesc o tehnică obişnuită: depozitele
de „bani murdari” (profiturile ilicite) stocate în
bănci. Aceste depozite sunt divizate în unele mai
mici, plasate în sute de conturi deschise la bănci
aflate pe tot cuprinsul globului, inclusiv în centre
financiare off-shore. Detectarea traseului acestor
fonduri este deosebit de dificilă, deoarece până la
obţinerea mandatului internaţional de către organele
de control, mandat care permite verificarea unor
astfel de conturi localizate în jurisdicţii multiple,
poate dura ani de zile. Demascarea accidentală a
unui astfel de circuit poate fi pusă doar pe seama
norocului anchetatorilor.
În asocieri complexe, cu roluri bine stabilite
şi obligaţii asumate stricte, „gulerele albe”
creează scenarii diabolice, în urma cărora obţin
câştiguri substanţiale, având predilecţie pentru
următoarele infracţiuni: escrocheria şi abuzul de
încredere; delapidarea şi gestiunea frauduloasă;
abuzul în serviciu; luarea şi darea de mită; traficul
de influenţă; falsificarea instrumentelor oficiale
şi folosirea instrumentelor oficiale false; falsul
material în înscrisuri oficiale şi falsul intelectual;
înşelăciunea cu privire la calitatea produselor prin
falsificarea sau substituirea lor; punerea în circulaţie
a produselor contrafăcute; divulgarea secretului

economic; concurenţa neloială; nerespectarea
dispoziţiilor privind operaţiunile de import-export;
deturnarea de fonduri; bancruta frauduloasă etc.
Potrivit experţilor în domeniu, criminalitatea
gulerelor albe în afaceri este exprimată cel mai
frecvent în forma falsificării bilanţurilor financiare
ale corporaţiilor, manipularea bursei de valori,
mita comercială, mituirea oficialilor publici,
direct sau indirect, asigurări fictive, vânzarea de
produse contrafăcute, frauda şi folosirea ilegală
a fondurilor, fraude în domeniul impozitelor etc.
Meandrele circulaţiei banilor mai mult sau mai
puţin „murdari fac posibilă, de multe ori, ajungerea
acestora în mâinile organizaţiilor teroriste.
Lipsa reglementărilor în domeniul prevenirii
şi combaterii spălării banilor afectează economia
unei ţări prin prisma comerţului internaţional şi
a fluxurilor internaţionale de capital. Outputul
(ieşirile) de capital ilicit din ţările în curs de
dezvoltare sunt facilitate de insitituţii financiare
locale sau internaţionale, de centre financiare offshore, dar şi de instituţii financiare cu renume
internaţional (bursele din New Zork, Londra sau
Tokyo). Dat fiind faptul că ieşirile de capital ilicit
deturnează resursele oricum reduse ale economiilor
în curs de dezvoltare, spălarea internaţională a
banilor contribuie la descurajarea dezvoltării
acestor economii. Cu toate acestea, există puţine
evidenţe concludente care să demonstreze că
impunerea unor politici de prevenire şi combatere
a spălării banilor şi finanţării terorismului atrage
după sine o creştere a fluxului internaţional de
capital în statele/regiunile a căror reglementări
sunt mai puţin restrictive. Mai mult, considerăm
că este mult mai importantă încrederea pe care
investitorii străini şi instituţiile financiare străine
o au în instituţiile financiare ale unei ţări, deoarece
nivelul de încredere este cel care influenţează
deciziile de investire şi circulaţia capitalului.
Dincolo de protejarea instituţiilor financiare
faţă de efectele negative ale spălării banilor,
adoptarea politicilor de prevenire şi combatere
întăresc bunele practici în materie de finanţe,
extrem de importante pentru dezvoltarea acestor
instituţii fundamentale. Într-adevăr, unele dintre
principiile strategiilor de prevenire şi combatere a
spălării banilor şi finanţării terorismului (ex. regula
„cunoaşte clientul” sau controlul intern sever)
constituie fundamente ale politicilor prudenţiale,
de supraveghere şi reglementare bancară.
În România, activitatea spălării banilor
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este reglementată şi sancţionată prin Legea nr.
656/2002 pentru prevenirea şi combaterea spălării
banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri
de prevenire şi combatere a finanţării actelor
de terorism, completată de Legea nr. 230/2005
privind extinderea sferei persoanelor şi instituţiilor
care sunt obligate să raporteze eventuale tranzacţii
suspecte Oficiului Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor. Ulterior, în anul
2011, ţinând seama şi de recomandările incluse
în Raportul Moneyval al Consiliul Europei
privind cea de-a treia rundă de evaluare detaliată a
României în domeniul combaterii spălării banilor
şi finanţării terorismului, aceste legi au fost
modificate şi completate de Legea nr. 23S/2011,
act normativ care a adus importante completări
cadrului naţional în domeniu.
2. Impactul spălării banilor aspra finanţării
terorismului internaţional
Terorismul reprezintă un act sau o ameninţare
cu violenţa de către una sau mai multe persoane
care creează o atmosferă de teamă sau teroare.
Prin amploarea şi pericolul pe care îl reprezintă,
terorismul a devenit cea mai spinoasă problemă
globală aflată în centrul dezbaterilor comunităţii
internaţionale. Cu toate că scopul acţiunilor
teroriste nu este unul financiar, derularea acţiunilor
teroriste are la bază fonduri ilicite, obţinute din
activităţi specifice crimei organizate: trafic de
droguri, tâlhării, furturi, fraude bancare, fraude
informatice etc.
Acţiunile unor organizaţii transnaţionale care
induc panică şi provoacă daune materiale unei
întregi naţiuni reprezintă un fenomen vechi şi
binecunoscut. Mişcările anarhiste de la sfârşitul
secolului al XIX-lea sunt un bun exemplu în acest
sens. Mai târziu, anii ’60-’70 au fost caracterizaţi
de o intensificare a mişcărilor separatiste şi a
grupărilor teroriste al căror acţiuni erau motivate
de raţiuni etnice. Anii ’80 au debutat însă cu o
manifestare deosebită a terorismului religios, în
special a mişcărilor extremiste islamiste.
Convenţia Naţiunilor Unite pentru Suprimarea
Finanţării Terorismului notează ca prim obiectiv al
unui act terorist este „să intimideze populaţia şi să
oblige un guvern sau o organizaţie internaţională
să facă sau să nu facă o anumită acţiune”6. Un
act terorist presupune utilizarea deliberată a
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violenţei împotriva ţintelor civile cu intenţia de
a instaura teroarea asupra populaţiei, guvernelor
sau organizaţiilor internaţionale, astfel de acţiuni
având în general motivaţie politică.
În România, Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea şi combaterea terorismului defineşte, la
articolul 2, noţiunea de terorism ca reprezentând
„ansamblul de acţiuni şi/sau ameninţări care
prezintă pericol public şi afectează securitatea
naţională, având următoarele caracteristici: sunt
săvârşite premeditat de entităţi teroriste, motivate
de concepţii şi atitudini extremiste, ostile faţă
de alte entităţi, împotriva cărora acţionează prin
modalităţi violente şi/sau distructive; au ca scop
realizarea unor obiective specifice, de natură
politică; vizează factori umani şi/sau factori
materiali din cadrul autorităţilor şi instituţiilor
publice, populaţiei civile sau al oricărui alt segment
aparţinând acestora; produc stări cu un puternic
impact psihologic asupra populaţiei, menit să
atragă atenţia asupra scopurilor urmărite7”.
Potrivit articolului 3 din acelaşi act normativ,
actele de terorism au caracter transnaţional dacă:
,,sunt săvârşite pe teritoriul a cel puţin două state;
sunt săvârşite pe teritoriul unui stat, dar o parte a
planificării, pregătirii, conducerii sau a controlului
acestora are loc pe teritoriul altui stat; sunt săvârşite
pe teritoriul unui stat, dar implică o entitate teroristă
care desfăşoară activităţi pe teritoriul altui stat;
sunt săvârşite pe teritoriul unui stat, dar au efecte
substanţiale pe teritoriul altui stat”8.
Actele şi faptele grupărilor teroriste sunt
considerate infracţiuni şi sunt sancţionate în
consecinţă dacă îndeplinesc cel puţin una dintre
condiţiile următoare: sunt înfăptuite cu violenţă,
produc stări de teamă, panică, nesiguranţă sau
teroare în rândul populaţiei şi a guvernelor;
afectează grav integritatea umană şi materială a
indivizilor şi societăţii, în ansamblul său; urmăresc
realizarea unor scopuri de sorginte politică, prin
forţarea autorităţilor statului/a unei organizaţii de
nivel internaţional să adopte decizii în favoarea
grupărilor teroriste.
În general, obiectivul principal al terorismului
este de a intimida populaţia/guvernele sau de a
constrânge un guvern/organizaţie internaţională
să facă sau să nu facă anumite acţiuni, motivaţia
unor asemenea abordări fiind de sorginte etnică
sau religiosă, foarte izolat fiind identificată ca
alegere personală a unui individ. Drept urmare, nu
profitul este cel care ghidează acţiunile teroriste,
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acesta fiind motivaţia altor organizaţii din sfera
criminalităţii organizate.
Teoria economică referitoare la terorism pleacă
de la premisa că teroriştii sunt actori raţionali.
În esenţă, ei caută o redistribuire a puterii şi a
resurselor financiare, care nu poate fi atinsă prin
ordine de drept. Terorismul urmăreşte destabilizarea
economiei şi politicii dintr-o anumită ţară, dar şi
publicitatea unor ideologii politice şi religioase.
Pe termen lung, teroriştii urmăresc să îşi impună
convingerile. Atât timp cât profitul marginal al
activităţilor teroriste depăşeşte costurile marginale,
terorismul va fi ales ca instrument al atingerii unor
obiective particulare. Pe de o parte, comportamentul
individual, dinamica de grup şi mediul teroriştilor
contribuie la explicarea fenomenului în sine,
deoarece toate acestea sunt legate indisolubil de
costurile proximale ale terorismului. Pe de altă
parte, teroriştii şi susţinătorii lor sunt influenţaţi
de factori naţionali specifici, care pot încuraja sau,
dimpotrivă, descuraja actele de teroare, reflectând
raportul costuri-beneficii ale mediului înconjurător
al terorismului. De exemplu, în perioade de
recesiune economică, cheltuielile manifestării
violenţei se pot reduce, ceea ce duce la escaladarea
îngrijorătoare a comportamentelor agresive, pe
când în perioadele de prosperitate economică,
costurile proximale ale violenţei cresc, făcând-o să
se manifeste într-o măsură mult mai mică.
Terorismul generează costuri enorme. În
primul rând, discutăm despre costurile directe,
materializate prin victimele umane şi pagubele
materiale. În al doilea rând, avem de a face cu
o serie de costuri indirecte, legate de realităţile
economice şi politice ale momentului. Acestea
corespund scopurilor imediate ale terorismului,
respectiv destabilizarea economică şi politică.
Astfel, în opinia majorităţii autorilor, fenomenul
terorismului influenţează comerţul între state,
fluxurile financiare, turismul, dar şi evoluţia
unor ramuri ale industriei. De exemplu, în Israel,
datorită ameninţării teroriste permanente, resursele
financiare sunt orientate cu precădere spre
industria militară, văduvind astfel celelalte ramuri
non-militare ale economiei naţionale. Terorismul
presupune, de asemenea, costuri politice. Atacurile
de această natură amplifică riscul schimbării
guvernelor, pot influenţa formarea coaliţiilor sau
comportamentul electoral al populaţiei (ori cel puţin
al unui segment al acesteia). De asemenea, există
riscul ca guvernele statelor afectate sau vizate de

terorişti să impună o serie de măsuri, legislative
sau de altă natură, care mai devreme sau mai târziu
vor face rabat de la respectarea drepturilor omului
sau a libertăţilor cetăţeneşti.
Finanţarea terorismului este definită de Banca
Mondială şi FMI ca reprezentând „suportul
financiar, în orice formă, a terorismului sau a celor
care îl încurajează, planifică sau sunt implicaţi în
acte de terorism”9. Potrivit GAFI, o tipologizare
a procesului de spălare a banilor şi de finanţare a
terorismului trebuie să ţină cont de următoarele
elemente: predicatul infracţional sau alte infracţiuni
conexe; ţara gazdă şi apartenenţa acesteia la o
regiune geografică; sectorul financiar implicat;
stadiul de dezvoltare al pieţei financiare; punctele
slabe sau vulnerabilităţile sistemelor de prevenire,
diminuare şi combatere a spălării banilor şi
finanţării sistemului terorist. Spre exemplu, scopul
final al terorismului nu este obţinerea de profit din
strângerea de fonduri.
Finanţarea terorismului este diferită faţă
de clasica spălare a banilor. În cazul spălării
banilor, veniturile activităţii ilicite sunt spălate
sau stratificate în mijloace care le fac să pară
legale, iar scopul final este, de obicei, câştigarea
unor cantităţi mai mari de bani. Prin finanţarea
terorismului, sursa de fonduri sau de finanţare
este adesea „legitimă”, iar scopul final nu este în
mod obligatoriu atragerea de mai multe fonduri.
Principalele surse de finanţare a terorismului
sunt: sprijinul financiar acordat de către state sau
organizaţii cu o infrastructură suficient de mare
încât să colecteze şi sa facă disponibile fondurile
către organizaţia teroristă; aşa numitele statesponsori ai terorismului au ajuns în declin în ultimii
ani, şi conform experţilor, au fost în mod treptat
înlocuite cu alt tip de susţinere; câştigul indirect
din activităţi care generează venituri.
Organisme implicate în acţiuni de identificare
şi urmărire a fondurilor teroriste au dat publicităţii
o listă a constrângerilor instituţionale cărora
trebuie să le facă faţă în lupta împotriva finanţării
terorismului10: e nevoie de o analiză completă şi
complexă a tranzacţiilor financiare, care obligă
personalul instituţiilor implicate să colaboreze cu
contabili, bancheri şi experţi financiari; este necesară
analiza rapoartelor privind activităţile suspecte şi
transmiterea informaţiilor relevante între Unităţile
de Informaţii Financiare din diferite ţări/regiuni;
se impune diseminarea informaţiilor şi la nivel
local, deoarece organizaţiile teroriste participă
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Figura nr. 1. Mijloace de infiltrare a terorismului transnaţional în economie11
şi la acţiuni specifice criminalităţii organizate;
procesul de culegere a datelor şi informaţiilor
relevante privind finanţarea terorismului presupune
cooperare guvernamentală la nivel instituţional
pentru asigurarea integrităţii financiare naţionale
şi internaţionale. Al-Qaeda este o reţea teroristă cu
puternice legături internaţionale care s-a orientat
cu precădere spre teatre de operaţii (în diferite
state) unde avea capacitatea de a-şi gestiona uşor
şi rapid fondurile disponibile. Toate operaţiunile
acestei reţele au fost ghidate de o cauză particulară,
religia. Această grupare a reprezentat însă o sursă
de inspiraţie pentru alte organizaţii teroriste din
lumea contemporană.
Ca şi în cazul organizaţiilor criminale,
venitul unei grupări teroriste poate fi obţinut din
infracţiuni sau alte activităţi ilegale. Abordate pur
tehnic, metodele utilizate de grupările teroriste
pentru obţinerea de resurse financiare diferă în
anumite privinţe de cele utilizate de grupările de
criminalitate organizată (Figura nr. 1).
Mecanismele de finanţare a terorismului au
evoluat exploziv după anul 2001, prin infiltrarea
în sistemul financiar global, formal şi informal,
pe care teroriştii pot uşor să-l manipuleze12. În
acest context, acţiunile serviciilor de informaţii
financiare, dar şi ale serviciilor secrete, puse în
slujba luptei împotriva finanţării terorismului
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ar trebui să combine eforturile şi expertiza
specialiştilor din diferite domenii. Se impune
detectarea unor indicatori şi tendinţe în legătură
cu acest fenomen. Identificarea şi colaţionarea
unor astfel de informaţii reprezintă o provocare la
adresa mecanismelor de cooperare internaţională.
Numai astfel se poate crea o panoramare a puzzleulului creat prin finanţarea terorismului şi circulaţia
resurselor financiare proprii grupărilor teroriste.
Teroriştii folosesc diverse resurse financiare,
dependente de motivaţia acţiunilor, modul de
operare şi rezistenţa în faţa reglementărilor
legale. Nu de puţine ori, însă, fondurile financiare
legale devin „murdare” prin utilizarea acestora în
comiterea de infracţiuni în legătură cu pregătirea/
realizarea de atacuri/atentate. Este cert faptul că
atacurile din 11 septembrie au fost facilitate de
lipsa unui sistem de control financiar adecvat, care
a permis grupării teroriste Al-Qaeda să facă uz de
transmiterea şi primirea de fonduri sub relativa
protecţie a anonimatului şi astfel să-şi asigure
resursele financiare necesare punerii în aplicare a
unor planuri diabolice.
Poziţia importantă a reţelei Al-Qaeda în mediul
de afaceri internaţional poate fi evidenţiată, în
special, din perspectivă financiar-bancară. Banca
Islamică Al Shamal era „colectoarea” fondurilor,
conturile firmelor aparţinând lui Bin Laden fiind
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gestionate în totalitate de această bancă. Mai mult,
relaţiile de corespondenţă bancară ale Al Shamal
erau numai cu bănci de renume internaţional
(CityBank), fapt care explică capacitatea reţelei
de a transmite fonduri financiare rapid şi fără
impedimente în orice colţ al lumii.
Sistemele alternative de remitenţă (ex. Hawala)
au reprezentat, de asemenea, un factor important
în susţinerea abilităţii Al-Qaeda de a transfera
fonduri, dar şi de a le genera. Hawala (Hundi), care
semnifică „încredere”, este un sistem informal de
plată. Originea sa nu este cunoscută cu certitudine,
dar se pare că a apărut ca mijloc de finanţare a
comerţului (drumul mătăsii) la începutul Evului
Mediu. Hawala este menţionată în secolul al
VIII-lea în texte islamice. În prezent, Hawala este
utilizată în principal de către muncitorii imigranţi
pentru transferul de fonduri către ţările lor de
origine.
Linia de demarcaţie dintre diferitele activităţi,
în esenţă penale, devine din ce în ce mai slab
definită, deoarece teroriştii fac apel la infracţiuni
şi cooperează cu infractorii pentru a obţine
resurse financiare, arme şi explozibili. La rândul
lor, infractorii folosesc tehnici şi tactici teroriste
şi practică violenţa, însă cu scopul declarat de a
obţine profit. Ambele tipuri de grupări (ale crimei
organizate şi terorismului) fac uz de companii
fantomă şi de facilităţi oferite de paradisurile
fiscale şi bancare.
Efectul atacurilor teroriste şi al folosirii
unor noi direcţii de acţiune în spălarea banilor
conduce, practic, la schimbarea şi actualizarea
reglementărilor şi a strategiilor pentru combaterea
spălării banilor, a corupţiei şi a finanţării
terorismului internaţional, la nivel naţional,
regional şi internaţional, tocmai în scopul limitării
riscurilor faţă de cele trei fenomene infracţionale.
În acest context, terorismul reprezintă o gravă
ameninţare la adresa păcii, securităţii şi dezvoltării
economice, pentru toate statele lumii, indiferent
de rolul fiecăruia în mediul contemporan de
securitate, iar grupările teroriste sunt nevoite acum
să se ralieze grupărilor crimei organizate pentru aşi asigura resursele financiare şi logistice necesare,
pentru a ataca, dar şi a se ascunde.
În România, terorismul este încadrat în categoria
ameninţărilor la adresa securităţii naţionale prin
Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a
României. Ulterior, prin Legea nr. 14/24.02.1992
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului

Român de Informaţii, prevenirea şi combaterea
terorismului devine o responsabilitate expresă a
acestui serviciu. De asemenea, pentru combaterea
terorismului, România s-a angajat efectiv la
campania internaţională împotriva terorismului,
inclusiv prin participare militară, fiind un reper
major al Strategiei de securitate naţională a
României. De asemenea, România a acţionat şi
va acţiona în cadrul NATO, Uniunii Europene
şi a altor organizaţii internaţionale, în direcţia
promovării şi consolidării democraţiei, sprijinirii
guvernelor şi instituţiilor de securitate şi apărare
în lupta împotriva terorismului, participării la
operaţiuni multinaţionale, asistenţă complexă în
procesul de prevenire, contracarare şi reconstrucţie
post-conflict.
Concluzii
Analizând problematica spălării banilor şi
impactul acesteia asupra finanţării terorismului
internaţional, considerăm că se pot desprinde
o serie de concluzii, între care vom evidenţia
câteva.
Instituţiile sistemului financiar din ţările
puternic dezvoltate permit concentrarea resurselor
de capital provenite din economii proprii sau
fonduri din străinătate; aceste resurse se alocă
proiectelor de investiţii, care generează dezvoltare
economică sustenabilă, iar spălarea banilor previne
concentrarea acestor resurse financiare importante
(în primul rând, spălarea banilor erodează însăşi
structura instituţiilor financiare, pentru că adesea se
identifică o legătură directă între acest fenomen şi
activitatea frauduloasă desfăşurată de unii angajaţi,
iar în al doilea rând, riscul perceput de către
investitori privind frauda şi corupţia instituţională
sunt un obstacol în conturarea unei relaţii de
încredere între clienţi şi instituţiile financiare).
La nivel guvernamental, în ţări în curs de
dezvoltare, instituţii financiare întregi sunt
vulnerabile la acte de corupţie întreprinse de
elemente criminale care urmăresc să dobândească
o influenţă mai mare asupra canalelor de spălare
de bani.
Efectele negative generate de spălarea
banilor asupra dezvoltării economice sunt greu
de cuantificat, dar este evident că o asemenea
activitate afectează grav toate instituţiile din
sectorul
financiar,
deoarece
manifestarea
acentuată a fenomenului spălării banilor produce
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efecte critice asupra creşterii economice, reduce
productivitatea în sectorul economiei reale,
deturnează resursele financiare, încurajează
corupţia şi infracţionalitatea.
Spălarea banilor exercită efecte negative şi
asupra economiei reale, deoarece deturnarea
resurselor financiare şi orientarea acestora către
activităţi mai puţin productive, prin favorizarea
corupţiei şi criminalităţii organizate, diminuază
rata de creşterea economică, poziţionând aceste
economii în antiteză cu principiile creşterii
economice sustenabile.
Legătura
funcţională
dintre
terorism,
criminalitatea organizată şi spălarea banilor a
căpătat în ultimii ani o nouă dimensiune, atât
datorită reducerii numărului statelor-sponsor, cât
şi datorită ofensivei SUA împotriva terorismului
transnaţional, terorismul devenind o problemă
globală, iar eforturile de a opri finanţarea acestuia
depăşeşte graniţele naţionale.
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ROLUL CONSILIULUI DE SECURITATE
ÎN SOLUŢIONAREA PAŞNICĂ
A DIFERENDELOR INTERNAŢIONALE
Dr. Mădălina COCOŞATU*

Ideea de soluţionare a diferendelor prin
mijloace paşnice nu este nouă.
Acţiunile organizaţiilor internaţionale se
adaugă eforturilor depuse de state ca, în orice
diferend dintre ele, să nu îşi găsească loc forţa şi
puterea, ci numai convingerea şi raţiunea.
În centrul preocupărilor societăţii internaţionale, valorile păcii şi securităţii ocupă un loc privilegiat, atât în sensul concretizării propriu zise,
dar mai ales în garantarea şi promovarea acestora.
Evoluţia galopantă a societăţii internaţionale
relevă un climat al turbulenţelor, al excrescenţei
factorilor de risc care, prin agregare, pot conduce
la apariţia unor diferende.
Lucrarea îşi propune să analizeze interdisciplinar rolul pe care Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite îl are în procesul de
soluţionare a diferendelor internaţionale în scopul
menţinerii păcii şi securităţii. De aceea, vom acorda o mare atenţie studiului funcţiilor şi procedurilor realizate în acest sens.
Cuvinte-cheie:
diferend
internaţional;
securitate; organizaţie internaţională; Consiliu de
Securitate; procedură; funcţii.
Introducere
Principiul soluţionării paşnice a diferendelor
internaţionale şi mijloacele concrete de rezolvare

a acestora sunt rezultatul unei îndelungate evoluţii
istorice a relaţiilor dintre state şi a dezvoltării şi
perfecţionării instituţiilor şi normelor de drept
internaţional, reprezentând unul din principiile
fundamentale ale dreptului internaţional.
Consiliul de Securitate a avut şi va avea un rol
important în promovarea reglementării paşnice a
diferendelor, în măsura în care statele membre,
îndeosebi membrii permanenţi, au colaborat pentru
a permite Consiliului să acţioneze pentru găsirea
unor soluţii convenabile intereselor legitime al
statelor aflate în diferend.
Cele mai importante norme care formează
conţinutul acestui principiu sunt obligaţia statelor
de a reglementa diferendele lor internaţionale
numai prin mijloace paşnice şi libera alegere a
mijloacelor de soluţionare.
1. Delimitări conceptuale
Diferendul reprezintă o neînţelegere sau un
dezacord declarat între două sau mai multe state
cu privire la un drept, o pretenţie sau un interes
sau, conform Curţii Permanente de Justiţie
Internaţională, „un dezacord asupra unei probleme
de drept sau de fapt, o opoziţie de teze juridice sau
de interese între state”1.
Într-o altă accepţiune, în Carta ONU şi în
alte documente internaţionale, alături de noţiunea
de „diferend”, figurează şi noţiunea de „situaţie”,
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aceasta din urmă având un sens mai larg – o stare de
fapt „care ar putea duce la fricţiuni internaţionale
sau ar putea da naştere unui diferend” (art. 34).
În timp ce diferendul reprezintă o neînţelegere
sau un dezacord declarat între două sau mai multe
state, cu privire la un drept, pretenţie sau un
interes, termenul de situaţie exprimă o stare de fapt
care ar putea da naştere unui diferend. În plus, în
timp ce obiectul diferendului este în general precis
şi circumscris, situaţiile implică interese mai
complexe ce antrenează îngrijorarea unui număr
mai mare de state.
Distincţia dintre noţiunea de diferend şi situaţie,
care ar putea să pară convenţională, are importanţă
din punctul de vedere al calificării stărilor de drept
şi de fapt supuse reglementării paşnice. Or, în
această privinţă, articolul 1, alin. 1 al Cartei arată
cu claritate că, printre scopurile Naţiunilor Unite,
se înscrie şi acela de a înfăptui, prin mijloace
paşnice „aplanarea ori rezolvarea diferendelor sau
situaţiilor cu caracter internaţional care ar putea
duce la o încălcare a păcii”2.
Mijloacele paşnice de rezolvare a diferendelor
internaţionale se împart în trei categorii3:
• mijloace paşnice fără caracter jurisdicţional
(diplomatic) – tratativele sau negocierile, bunele
oficii, medierea sau mediaţiunea, ancheta şi
concilierea;
• mijloace paşnice cu caracter jurisdicţional
– arbitrajul şi jurisdicţia obligatorie;
• procedura de reglementare a diferendelor
dintre state prin intermediul organismelor şi
organizaţiilor internaţionale.
Participarea organizaţiilor internaţionale la
procesul de soluţionare a diferendelor internaţionale
nu se substituie eforturilor părţilor aflate în diferend
de a-l aplana ele însele, recurgând la metodele de
reglementare paşnică de care dispun.
În afirmarea principiului soluţionării paşnice
a diferendelor, intrarea în vigoarea a Cartei
ONU a reprezentat, prin caracterul său de tratat
internaţional, un moment crucial.
Principiul reglementării paşnice a diferendelor
internaţionale a fost reiterat într-un număr însemnat
de documente ale ONU şi ale altor organizaţii
internaţionale, dintre care, pentru definirea
conţinutului acestui principiu, reţinem Declaraţia
referitoare la principiile dreptului internaţional
privind relaţii prieteneşti şi cooperarea între state
potrivit cartei ONU (Rezoluţia Adunării Generale
nr. 2625) şi Declaraţia de la Manilla asupra

reglementării paşnică a diferendelor internaţionale,
adoptată de Adunarea Generală a ONU la 15
noiembrie 1982. Acest principiu este prezent în
unele tratate multilaterale şi alte documente cu
acest caracter convenite de state4, precum şi în
acorduri bilaterale.
2. Consideraţii generale privind rolul
ONU în reglementarea diferendelor
Tipurile de diferende care pot surveni în cadrul
unei organizaţii internaţionale, şi care sunt cele
mai numeroase, privesc raporturile dintre statele
membre ale organizaţiei. Ele apar atunci când
sunt opuse două sau mai multe state membre,
în legătură cu interpretarea şi aplicarea actului
constitutiv al organizaţiei sau când un stat membru
este în dispută cu organizaţia respectivă.
În activitatea organizaţiilor internaţionale mai
pot apărea şi ale tipuri de diferende, dintre care
menţionăm5:
a) cele care pot apărea între diferitele organe
ale unei organizaţii internaţionale şi care privesc,
de regulă, conflicte de competenţă;
b) cele care pot apărea între diferite organizaţii
internaţionale cu profil asemănător privind, de
asemenea, delimitarea competenţei lor;
c) litigii între organizaţie şi particulari, specifice
organizaţiilor de integrare;
d) diferendele dintre organizaţie şi funcţionarii
sau agenţii săi.
Ţinând seama de cadrul prezentei lucrări, nu ne
vom referi decât la soluţionarea unor diferende sau
situaţii dintre state prin intermediul unor organizaţii
internaţionale, respectiv în cadrul ONU
Reglementarea paşnică a diferendelor figurează
printre scopurile O.N.U, care potrivit art. 1,
alin. 1 din Cartă, ”trebuie să înfăptuiască, prin
mijloace paşnice şi în conformitate cu principiile
justiţiei şi dreptului internaţional, aplanarea sau
rezolvarea diferendelor sau situaţiilor cu caracter
internaţional care ar putea duce la o violare a
păcii”. Potrivit Cartei, statele membre ale ONU
au deci obligaţia să-şi rezolve diferendele numai
prin mijloace paşnice, putând să-şi aleagă modul
de soluţionare, ţinând însă seama că diferendele
de ordin juridic se supun de către părţi Curţii
Internaţionale de Justiţie6.
Potrivit Cartei ONU, diferendele în soluţionarea
cărora ONU se poate implica, pot fi reglementate
pe două căi: prin mijloace paşnice sau prin
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constrângere. În general, ONU, prin Adunarea
Generală, poate discuta orice problemă privitoare
la menţinerea păcii şi securităţii internaţionale7,
poate invita părţile la diferend, prin intermediul
Consiliului de Securitate, să-l rezolve prin mijloace
paşnice8, poate ancheta, de asemenea, prin
Consiliul de Securitate, orice diferend sau situaţie
care ar putea da naştere unui diferend (art. 34) sau
poate recomanda părţilor la diferend procedurile
sau metodele de soluţionare cele mai potrivite.
În principiu, cu excepţia diferendelor de natură
juridică, supusă jurisdicţiei Curţii Internaţionale
de Justiţie, ONU nu soluţionează ea însăşi, în mod
direct, diferendele dintre statele membre. Acestea
se sting în momentul în care părţile implicate
acceptă soluţiile preconizate de către organizaţie
sau convin direct altfel asupra soluţionării lor.
Scopul final al ONU fiind menţinerea păcii,
organizaţia acţionează propunând măsuri care să
favorizeze reglementarea diferendelor sau care să
evite agravarea acestora9.
În ceea ce priveşte materia asupra căreia se
exercită competenţa ONU, Carta prevede în mai
multe dispoziţii că organele sale sunt competente
să aplaneze sau să rezolve nu numai diferendele ci
şi „situaţiile” internaţionale care ar putea duce la
o încălcare a păcii sau ar putea pune în primejdie
pacea şi securitatea internaţională. În alţi termeni,
Organizaţia Naţiunilor Unite este împuternicită
prin Carta să acţioneze, prin organele sale, pentru a
pune capăt diferendelor dintre statele membre, dar
şi situaţiilor care ar putea da naştere unui diferend,
în cazurile în care prelungirea acestora ar putea
pune în primejdie menţinerea păcii şi securităţii
internaţionale. Rezultă de aici că, în principiu,
ONU nu intervine decât atunci când un diferend
este grav, când este susceptibil să ameninţe pacea
şi securitatea internaţională. Aceasta nu înseamnă
însă că, atunci când este sesizată de statele membre,
organizaţia nu poate interveni şi în soluţionarea
unor diferende ce par de mică importanţă.
În privinţa părţilor la un diferend ce poate fi
supus soluţionării ONU, din prevederile art. 2 alin.
6, coroborate cu cele ale art. 35 alin. 2, rezultă că
Organizaţia Naţiunilor Unite poate reglementa nu
numai litigiile ivite între membrii săi, dar şi cele
în care sunt implicate state care nu sunt membre
ONU, cu condiţia ca acestea din urmă să accepte,
în prealabil, în privinţa diferendului supus ONU,
obligaţiile de rezolvare paşnică prevăzute în
Cartă.
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3. Funcţiile Consiliului de Securitate
privind soluţionarea diferendelor
În temeiul art. 24 din Carta ONU10, principala
responsabilitate în menţinerea păcii şi securităţii
internaţionale revine Consiliului de Securitate.
Atribuirea acestei responsabilităţi se bazează pe
faptul că, dintre toate organele ONU, Consiliul
de Securitate este cel mai eficace întrucât are un
număr restrâns de membri, este organizat să poată
funcţiona în mod permanent, iar în adoptarea
hotărârilor sale încredinţează o răspundere
mai mare puterilor, membre permanente
ale Consiliului. De altfel, pentru păstrarea
primordialităţii Consiliului de Securitate privind
pacea şi securitatea internaţională, care reclamă să
se întreprindă o acţiune, va fi deferită de Adunarea
Generală Consiliului de Securitate11 şi că atât timp
cât Consiliul de Securitate exercită în privinţa
unui diferend sau unei situaţii funcţiile care îi
sunt atribuite prin Cartă, Adunarea Generală nu
trebuie să facă nici o recomandare cu privire la
acel diferend sau situaţie, afară de cazul în care
Consiliul de Securitate ar cere aceasta12.
Conferind Consiliului de Securitate misiunea
cea mai importantă, legată de însuşi scopul
fundamental al organizaţiei, Carta l-a investit
implicit şi de a veghea la principiul reglementării
paşnice a diferendelor şi de a sancţiona, atât a priori,
cât şi a posteriori, atingerile aduse principiului
nerecurgerii la forţă.
Aşadar, competenţele Consiliului urmăresc
astfel să prevină izbucnirea unor conflicte, să
intervină, dacă este cazul, pentru a le pune capăt şi,
în general, să dezamorseze crizele internaţionale.
În acest cadru normativ, Consiliul exercită, în
principal, două grupe de atribuţii:13
-atribuţii în vederea soluţionării paşnice
a diferendelor internaţionale prin mijloacele
prevăzute în Capitolul VI din Cartă;
-atribuţii care impun măsurile de constrângere,
fără folosirea forţei armate ori cu folosirea acesteia,
în cazurile în care Consiliul stabileşte existenţa
unor „ameninţări împotriva păcii”, „încălcări ale
păcii” şi „acte de agresiune”.
În absenţa precizărilor privind procedurile
sau modul concret de exercitare a atribuţiilor,
considerăm competenţele încredinţate Consiliului
de Securitate foarte importante. Astfel, singurele
limitări impuse Consiliului sunt cele de a respecta
principiul neintervenţiei în chestiuni care aparţin
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esenţial competenţei interne a unui stat şi de a nu
aduce atingere drepturilor semnatarilor Cartei, toate
acestea făcându-se în conformitate cu scopurile şi
principiile Naţiunilor Unite.
Ca regulă generală, Consiliul este suveran în
adoptarea aspectelor de procedură, părţile neavând
niciun rol în acest sens. Astfel, el îşi stabileşte
regulamentul interior în care sunt incluse şi
normele de procedură.
În raport cu reglementarea paşnică a diferendelor,
Consiliul îndeplineşte mai multe funcţii.
Prima dintre ele este funcţia preventivă. Una
dintre cele mai importante funcţii ale Consiliului
este aceea de a preveni problemele litigioase dintre
state. Deşi nu precizează căile şi modalităţile
prin care urmează să exercite această funcţie,
Carta conţine unele dispoziţii privind procedurile
Consiliului, relevante pentru rolul care-i revine
acestui organism în prevenirea diferendelor
internaţionale.
Una dintre aceste proceduri o reprezintă, potrivit
prevederilor art. 28 alin. 2, şedinţele periodice
la care fiecare dintre membrii Consiliului poate,
dacă doreşte, să fie reprezentat de un membru al
guvernului său ori de alt membru anume desemnat.
Urmând a se reuni fără o sesizare anume din partea
unui stat, este de presupus că menirea acestor
şedinţe este de a se efectua un schimb de păreri
la un nivel politic corespunzător, pentru a trece
în revistă situaţia internaţională şi a recomanda
măsuri pentru menţinerea şi întărirea păcii şi
securităţii internaţionale.
În întreaga existenţă a ONU, a avut loc o
singură şedinţă de acest fel, convocată la iniţiativa
Finlandei, la 21 octombrie 1970, cu participarea
a 11 miniştri de externe aflaţi la New York pentru
a participa la lucrările Adunării Generale. Şedinţa
nu a avut rezultatul aşteptat, ceea ce nu înseamnă
că întrunirea pe viitor a unor asemenea şedinţe ar
fi lipsită de valoare.
Cea de-a doua funcţie este cea de realizare a
păcii. Prin această funcţie se exprimă activitatea
Consiliului de a contribui efectiv la soluţionarea
diferendelor şi situaţiilor susceptibile de a pune în
pericol pacea şi securitatea internaţională, înainte
ca acestea să degenereze în conflicte deschise,
precum şi de a determina încetarea ostilităţilor,
dacă ele s-au declanşat.
În practică, exercitarea acestei funcţii a ocupat
cea mai mare pondere în activitatea concretă a
Consiliului de Securitate.

Prerogativele pe care Carta le oferă Consiliului
de Securitate în materie de reglementare paşnică
sunt discreţionare.
Astfel, art. 33-38 din Carta ONU stabilesc
situaţiile şi condiţiile în care Consiliul poate
interveni în rezolvarea sau pentru aplanarea unui
conflict. Consiliul, atunci când socoteşte necesar,
invită părţile la un diferend să-l rezolve prin
mijloace paşnice.
De asemenea, Consiliul are dreptul să
ancheteze orice diferend sau orice situaţie care
ar putea conduce la fricţiuni internaţionale. În
baza prevederilor art. 36, Consiliul poate, în
orice stadiu al unui diferend a cărui prelungire ar
pune în primejdie menţinerea păcii şi securităţii
internaţionale, să recomande proceduri sau metode
de aplanare.
Consiliul mai poate face recomandări pentru
rezolvarea pe cale paşnică a unui diferend dacă
toate părţile la diferendul respectiv solicită acest
lucru. În practică, nu a existat nici un diferend
supus Consiliului potrivit acestei proceduri.
Consiliul poate fi sesizat prin cererea părţilor
implicate, de către statele membre sau ne-membre
ale ONU sau de către celelalte organe ale ONU
Ca principal organ al ONU a cărui principală
responsabilitate este menţinerea păcii şi securităţii
internaţionale, Consiliul de Securitate se poate
sesiza ex-officio, ori de cât ori se consideră a fi
competent.
În activitatea concretă, majoritatea diferendelor
au fost supuse Consiliului de statele părţi sau de
statele membre ONU. Au existat doar trei cazuri
în care Consiliul a fost sesizat de state nemembre:
în 1946, de Siam într-un diferend cu Indochina, în
1948, de Maiderabad în legătură cu un diferend
cu India şi, în 1961, de Kuweit pentru a analiza
situaţia care îi ameninţa independenţa.
După ce este sesizat de existenţa unei anumite
situaţii, Consiliul urmăreşte să se edifice dacă
aceasta reprezintă cu adevărat o ameninţare la
adresa păcii internaţionale sau dacă pacea riscă
să fie ameninţată cu prelungirea diferendului şi a
situaţiei respective.
Cea de-a treia funcţie este cea de menţinere a
păcii. Această funcţie a avut la bază constatarea
imposibilităţii funcţionării efective a sistemului de
securitate internaţională prevăzut de Cartă. Acest
lucru a făcut ca sistemul de reglementare paşnică
a diferendelor să se extindă şi asupra conflictelor
aflate în stare acută, însoţite de ostilităţi armate,
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care ar fi căzut, în mod normal, asupra incidenţelor
prevederilor Capitolului VII al Cartei.
În activitatea practică, s-au conturat o serie de
trăsături care definesc conţinutul şi natura operaţilor
ONU de menţinere a păcii, trăsături prevăzute
în rezoluţiile care au autorizat întreprinderea
operaţiilor respective.
În primul rând, este vorba de faptul că
efectuarea unei asemenea operaţiuni reclamă
consimţământul statului pe teritoriul căruia ar
urma să se desfăşoare.
În al doilea rând, se distinge natura necoercitivă
a operaţiei, care nu se bazează pe condamnarea
unui stat implicat, considerat agresor şi, de
aceea, forţele ONU de menţinere a păcii nu sunt
autorizate să recurgă la arme, pentru a desfăşura
ostilităţi militare şi, în general, pentru îndeplinirea
obiectivelor lor, ele pot să folosească armele numai
în cazuri de legitimă apărare.
În al treilea rând, operaţiunile ONU au doar un
caracter de menţinere a unei anumite situaţii. Astfel,
scopul lor este limitat la a preveni reizbucnirea
luptelor între părţi, neexistând posibilitatea
modificării situaţiei politice sau juridice existente.
În al patrulea rând, se distinge caracterul
internaţional al forţelor ONU, acestea fiind
alcătuite din contingente militare ale statelor
membre neimplicate în conflict.
Selecţia statelor care vor participa la operaţiile
de menţinere a păcii se va face în urma consultării
statului primitor. Pe perioada desfăşurării activităţii
sub egida ONU, forţele militare naţionale îşi
încetează raporturile de subordonare faţă de
autorităţile politice şi militare de la nivel naţional,
militarii participanţi având statutul de funcţionari
internaţionali ai ONU.
Cea de-a patra funcţie este cea executorie.
Potrivit prevederilor art. 94 al Cartei ONU, dacă
o parte la o cauză nu va executa obligaţiile care îi
revin în temeiul unei hotărâri a Curţii Internaţionale
de Justiţie, cealaltă parte se va putea adresa
Consiliului, care poate, în caz că socoteşte necesar,
să facă recomandări sau să hotărască măsurile
ce trebuie luate pentru ducerea la îndeplinire a
hotărârii.
Toate cele patru funcţii ale Consiliului de
Securitate se realizează în două etape: etapa
dezbaterii şi etapa adoptării deciziilor şi
recomandărilor.
Dezbaterea în Consiliul de Securitate a unui
diferend sau a unei situaţii cuprinde definirea
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poziţiilor părţilor în raport cu principiile Cartei şi ale
dreptului internaţional şi, în general, cu interesele
menţinerii păcii şi securităţii internaţionale. De
asemenea, dezbaterea urmăreşte atât stabilirea
faptelor, cât şi informarea opiniei publice asupra
evenimentelor.
În ceea ce priveşte stabilirea obiectului sesizării
şi a faptelor petrecute, Consiliul are nevoie de
aflarea tuturor informaţiilor, acestea putând fi
obţinute în urma audierilor tuturor factorilor care ar
contribui la clarificarea faptelor şi prin efectuarea
de anchete.
Din punct de vedere procedural, această fază
prezintă şi unele particularităţi determinate de
faptul că, spre deosebire de Adunarea Generală,
Consiliul de Securitate este un organism ce are
competenţă limitată.
Astfel, art. 32 al Cartei ONU stabileşte că orice
stat, chiar dacă este parte la un diferend examinat
de Consiliu, va fi invitat să participe la discuţiile
cu privire la acel diferend, fără însă a avea drept
de vot. De asemenea, prin decizia luată în fiecare
caz în parte, Consiliul poate invita să participe
la dezbateri, în baza Regulamentului provizoriu
de procedură, orice stat membru care sesizează
Consiliul potrivit art. 35. Nici în această situaţie,
statul invitat nu va avea drept de vot. Aceasta este
singura ipoteză în care Consiliul este obligat să
invite statele a lua parte la dezbateri. În rest, el
dispune numai de facultatea de a le invita.
De altfel, orice stat membru al ONU care
nu este membru al Consiliului de Securitate
poate participa, fără drept de vot, la dezbaterea
oricărei probleme supuse Consiliului, ori de câte
ori consideră că interesele acelui membru sunt
afectate în mod special. Orice stat astfel invitat
poate prezenta propuneri şi proiecte de rezoluţii,
dar acestea pot fi supuse votului doar la cererea
reprezentantului unui stat membru în Consiliu.
În ceea ce priveşte etapa adoptării deciziilor şi
a recomandărilor de către Consiliul de Securitate,
elementar specific îl reprezintă posibilitatea
exercitării dreptului de veto. Astfel, în decursul
timpului, exercitarea dreptului de veto a împiedicat
Consiliul să adopte decizii în conformitate cu
aspiraţiile şi interesele legitime ale majorităţii
statelor membre ONU.
De asemenea, există o normă cutumiară
potrivit căreia abţinerea de la vot a unui membru
permanent în adoptarea unei hotărâri în Consiliul
de Securitate al ONU nu are caracter de veto.
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Concluzii
Este cert că, în prezent, statele au la dispoziţie o
gamă variată de mijloace paşnice pentru soluţionarea
diferendelor internaţionale care apar între ele.
Diferendele dintre state sunt inerente desfăşurării
relaţiilor internaţionale contemporane.
Pe fondul unor remarcabile reconversii tehnice
şi juridice, putem afirma că implicarea Consiliului
de Securitate în procesul de soluţionare a diferendelor internaţionale are un caracter instituţional,
fiindu-i recunoscute mecanismele specifice.

8��������������������������������
Art. 33, alin. 2 din Carta ONU.
9�����������������������
Raluca MIGA-BEŞTELIU, op. cit., 2008, p.19.
10����������������������������������������������
„Spre a asigura acţiunea rapidă şi eficace a
Organizaţiei, Membrii săi conferă Consiliului de
Securitate răspunderea principală pentru menţinerea păcii
şi securităţii internaţionale şi recunosc că, îndeplininduşi îndatoririle impuse de această răspundere, Consiliul
acţionează în numele lor”.
11 Art. 11, alin.2 din Carta ONU.
12 Art. 12, alin.2 din Carta ONU.
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Raluca MIGA-BEŞTELIU, Drept internaţional
public, vol. 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p.
142.
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CALITATE, DIVERSITATE ŞI INOVARE
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR
MILITAR
Dr. Dumitru SESERMAN*

Provocările lansate în domeniul învăţământului
superior la nivel european se focalizează pe
trei concepte: calitate, diversitate şi inovare.
Implementarea acestora din urmă poate reprezenta
garanţia pentru atingerea obiectivelor definite
în planul transformării învăţământului superior
militar din România.
Măsurile ce se vor lua în vederea atingerii
obiectivelor stabilitate atât la nivel central, cât şi
al fiecărei instituţii de învăţământ superior militare
trebuie să se distingă prin concreteţe, flexibilitate
şi creativitate.
Cuvinte-cheie: calitate, diversitate, inovare,
învăţământ superior militar, transformarea
învăţământului, concepţie.
1. Consideraţii generale
În contextul reperelor pe care le trasează Strategia Europa 2020, învăţământului superior i-a fost
rezervat rolul de motor principal al dezvoltării sociale şi al construirii unei economii bazate pe cunoaştere. Contextul economic, social şi politic, afectat
profund de schimbările multiple şi vremurile de recesiune obligă furnizorii de educaţie să se adapteze
continuu, să crească nivelul calităţii actului educaţional, să-şi diversifice reacţiile şi să plaseze pe piaţa
forţei de muncă absolvenţi care să infuzeze cu soluţii inovatoare toate domeniile de activitate.
Învăţământul superior are o misiune dificilă,
fiind obligat să identifice şi să dezvolte potenţialul

unor absolvenţi, pregătindu-i nu doar pentru
prezent, cât mai ales pentru viitor.
Avem nevoie de instituţii de învăţământ
superior proactive şi performante internaţional.
„În viitor, învăţământul universitar va trebui să
gestioneze atât educaţia generaţiei de 20 de ani,
cât şi calificarea şi recalificarea generaţiilor în
vârstă dar active pe piaţa muncii”, declara în
ianuarie 2012 preşedintele European Universities
Association (EUA) la evenimentul de lansare a
Proiectelor Strategice pentru învăţământul superior
2012-20141.
Provocările lansate în domeniul învăţământului
superior la nivel european se focalizează pe
trei concepte: calitate, diversitate şi inovare.
Subscriem ideii că implementarea acestora poate
reprezenta garanţia pentru atingerea obiectivelor
definite în planul transformării învăţământului
superior, perfect valabile şi pentru învăţământul
superior militar: îmbunătăţirea managementului
şi asigurarea calităţii sistemului de învăţământ
superior prin consolidarea capacităţilor strategice
şi a autonomiei universitare.
2. Calitatea învăţământului superior
militar – deziderat major
Asigurarea calităţii educaţiei a reprezentat în
ultimii ani un element central al preocupărilor din
domeniul învăţământului superior. S-au făcut paşi
importanţi în sensul elaborării şi implementării unui
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sistem riguros de evaluare externă a instituţiilor
şi programelor de studii, s-au stabilit indicatori
obiectivi de măsurare a performanţelor, s-a
construit o cultură a unui management al calităţii
şi un mod concret de punere în practică. Deşi
percepţia din exterior a sistemului de învăţământ
superior românesc este pozitivă, după cum rezultă
din studiile efectuate, preocupările prezente sunt
orientate mai mult spre „aplicarea efectivă a
unor politici universitare şi a unor mecanisme
instituţionale interne”2. Calitatea academică
din universităţile româneşti este „preponderent
focalizată pe intrări (fluxuri de studenţi, transmitere
şi reproducere de cunoaştere etc.) şi în mult mai
mică măsură pe rezultatele învăţării şi cercetării”3.
Centrarea pe rezultate rămâne încă în învăţământul
universitar din ţara noastră un deziderat, păstrând
în sistem riscul de a avea o inflaţie de diplome
universitare, fără legătură directă cu competenţele
profesionale cerute de piaţa muncii.
Marea provocare la o educaţie de calitate,
lansată prin Legea educaţiei naţionale – clasificarea
universităţilor – s-a finalizat cu ecouri puternice
şi variate venite de la universităţile evaluate şi,
respectiv, clasificate în cele trei mari categorii:
„universităţi centrate pe educaţie”, „universităţi de
educaţie şi cercetare ştiinţifică” şi „universităţi de
cercetare avansată şi educaţie”.
Instituţiile militare de învăţământ superior au
fost plasate în categoria „universităţilor de educaţie
şi cercetare ştiinţifică”. Chiar dacă învăţământul
militar superior nu a fost inclus în categoria
„universităţilor de cercetare avansată şi educaţie”,
să nu uităm că urmează în timp şi alte procese de
evaluare, iar calitatea actului educaţional este calea
cea mai sigură spre schimbarea categoriei.
În opinia noastră, atingerea şi menţinerea unui
nivel înalt al calităţii educaţiei este prioritară pentru
atractivitatea învăţământului superior militar.
Numai în acest mod se va realiza optimizarea
între oferta educaţională şi cerinţele beneficiarilor
„produselor” învăţământului superior militar.
În acest sens, se înscrie stabilirea că „obiectivul
strategic al transformării învăţământului militar
constă în generarea sustenabilă a unei resurse
umane înalt competitive, capabilă să funcţioneze
eficient în societatea actuală şi viitoare”4 .
Pentru realizarea acestui deziderat, Concepţia de
transformare a învăţământului militar, în perioada
2011-2015, prevede mai multe căi concrete,
dintre care menţionăm restructurarea sistemului

de învăţământ superior militar, prin reducerea
numărului de instituţii şi reorganizarea acestora,
prin procesul denumit fuziune prin absorbţie, în
jurul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”
a Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”
şi a Academiei Forţelor Aeriene „Henri Coandă”.
Considerăm că această transformare, care deocamdată
mai aşteaptă, este o bază pentru creşterea calităţii
educaţiei militare de nivel academic. Pe de altă parte,
apreciem că realizarea acestei fuziuni va conduce
la concertarea eforturilor instituţiilor de învăţământ
superior militar în direcţia creşterii reale a calităţii
educaţiei militare prin apropierea ei de standardele
europene.
În asigurarea calităţii un rol important îl are,
de asemenea, dialogul cu beneficiarii – Statul
Major General, categoriile de forţe ale armatei,
comandamentele de armă – pentru a determina
adaptarea învăţământului la cerinţele specifice
sistemului militar prin implementarea şi dezvoltarea
unui cadru al calificărilor. De asemenea, este
extrem de importantă formarea la toţi absolvenţi
a competenţelor cerute de funcţiile şi posturile
în care vor fi încadraţi la absolvire. Aceste
competenţe trebuie să fie formate şi dezvoltate în
deplin consens cu nevoile din unităţi, mari unităţi
şi comandamente.
În acelaşi timp, considerăm că se impune
tratarea şi adaptarea cu mai multă seriozitate în
domeniul educaţiei universitare a conceptului de
„responsabilitate instituţională”.
În percepţia noastră, a tuturor, precum şi
în rapoartele care analizează starea actuală a
învăţământului superior (european, naţional
şi, chiar militar) se regăseşte imaginea unui
învăţământ superior cu o cultură a calităţii rămasă
într-o fază de „formalism şi ritualism”. Barometrul
Calităţii publicat în 2010 de Agenţia Română de
Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior
(ARACIS) consemnează faptul că „actualul sistem
de asigurare a calităţii în România este unul centrat
pe acreditare şi pe furnizarea de certificări”5, astfel
că majoritatea covârşitoare a departamentelor
de asigurare a calităţii îşi limitează activitatea
la furnizarea datelor solicitate de agenţiile de
acreditare.
Actuala metodologie de evaluare externă a
universităţilor, prevăzută în H.G. nr. 1418/2006,
este bazată pe evaluarea universităţilor şi a
programelor pe baza unor criterii, standarde şi
indicatori unici. Furnizorii de servicii educaţionale
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trebuie să facă dovada că îndeplinesc un nivelprag al indicatorilor pentru a fi acreditaţi sau
confirmaţi prin evaluarea periodică. Concentrarea
universităţilor pe îndeplinirea criteriilor minimale
ale setului unic de indicatori, conduce către
conformism şi omogenitate. Totodată, apreciem că
o asemenea practică poate face loc unei tendinţe
de scădere, în timp, a calităţii educaţiei, ca urmare
a „baremurilor” de nivel redus impuse instituţiilor
de învăţământ superior.
De aceea, analizând această stare de fapt,
ARACIS consideră esenţială modificarea
metodologiei de evaluare externă a universităţilor,
astfel încât asigurarea calităţii să fie diferenţiată în
funcţie de profilul fiecărei universităţi şi în strânsă
legătură cu ierarhizarea programelor de studii.
Însăşi structura de evaluare amintită mai sus şia stabilit drept obiectiv acela de a se transforma
din controlor şi certificator în „facilitator al
calităţii, prin servicii de asistenţă specifică oferite
universităţilor în proiectarea sistemelor proprii de
asigurare a calităţii”6.
3. Diversitatea – obiectiv prioritar
al învăţământului superior militar
Cu toate că s-au înregistrat paşi importanţi în
evoluţia de ansamblu a învăţământului superior,
nu putem omite faptul că „experienţele de studiu
sunt foarte asemănătoare în tot sistemul de
învăţământ superior românesc, iar programele de
studii răspund cu greu diversităţii celor pe care ar
trebui să-i instruiască, ca şi nevoilor variate ale
pieţei muncii.”7
Cântărind efectele omogenităţii de care suferă
sistemul învăţământ superior (naţional, militar, şi
de ce nu, european) suntem de părere că soluţiile
pe care le căutăm se pot găsi în ceea ce numim
diversitate.
Constatăm, cu optimism, că printre obiectivele
majore ale politicilor educaţionale în domeniul
învăţământului superior, la nivel european, se
înscrie diversificarea instituţională. Premisafundament pentru o asemenea direcţie este faptul
că un sistem educaţional care se caracterizează prin
diversitate formează absolvenţi pregătiţi pentru
opţiuni de viaţă şi cariere diferite, o diversitate
considerabilă fiind, prin urmare, un atribut sănătos
al sistemului de învăţământ superior. Diversitatea se
traduce prin „structuri instituţionale şi aranjamente
sistemice care încurajează instituţiile de învăţământ
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superior să se dezvolte în direcţii diverse, eliberate
de constrângerile care le-au obligat în trecut să
urmeze un model organizaţional standard”8.
Forme distincte de învăţământ, misiuni diferite,
stiluri instrucţionale diferite, reguli diferite de organizare, funcţionare, finanţare etc. ar putea genera
creşterea posibilităţilor de alegere ale studenţilor şi
implicit o utilizare mai eficientă a absolvenţilor în
domeniile şi poziţiile pentru care sunt pregătiţi.
Gradul de diversitate instituţională se traduce
prin indicatori precum: mărimea furnizorilor de
învăţământ superior (nr. de studenţi înmatriculaţi),
forme de control instituţional (public sau privat,
local, regional ori naţional), spectrul domeniilor de
studii şi al disciplinelor, nivelurile de studii oferite
(licenţă, master, doctorat, postuniversitar), formele
de învăţământ (full-time, part-time, cursuri de
scurtă durată, cursuri de tip sandwich, învăţământ
la distanţă, blended learning etc.)9. Altfel spus,
diversitatea vizează toate palierele învăţământului
superior nu doar o parte dintre ele.
Dacă aruncăm o privire asupra indicatorilor şi
încercăm o analiză succintă a acestor dimensiuni
în cazul sistemului de învăţământ superior din
România, constatăm că foarte puţine dintre
acestea discriminează relativ între universităţile
româneşti.
Potrivit datelor Barometrelor Calităţii 20092011, sistemul învăţământului superior din
România se caracterizează printr-un nivel ridicat
de omogenitate instituţională. ARACIS precizează
că această situaţie a fost indusă de practicile
standardizate la nivel naţional de acreditare şi
evaluare periodică, iar în cazul universităţilor de
stat, de mecanismul de finanţare de la bugetul de
stat, în principal cel al finanţării de bază.
Omogenitatea se relevă atât în practicile şi
serviciile educaţionale oferite, cât şi în modul de
organizare, forme de învăţământ, control din partea
statului, criterii de acreditare etc. Învăţământul
militar superior se caracterizează prin aceleaşi
atribute specifice omogenităţii: programe de studii
structurate similar, durate identice pe categorii,
domenii de studii „tradiţionale”, forme de
organizare a învăţământului puţin diversificate.
Cele mai multe dintre universităţi furnizează
servicii nediferenţiate pentru piaţa locală şi nu
reuşesc să atragă studenţi la nivel naţional. Pe
de altă parte, finanţarea este acordată, în cazul
universităţilor publice, centralizat, de bugetul de
stat, pe baza unor criterii identice.
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Chiar dacă pentru domeniul militar o abordare
orientată spre diversitate ar putea fi considerată
îndrăzneaţă, având în vedere valorile pe care
se fundamentează profesia armelor – tradiţie,
disciplină, organizare, rigoare etc. – considerăm,
cu responsabilitate, că aceasta ar putea reprezenta
una dintre cheile depăşirii blocajelor pe care le
întâlnim în prezent.
Actualmente, formele de învăţământ „cu
frecvenţă” sau „cu frecvenţă redusă” sunt legiferate
la nivel naţional. Teoriile pedagogice şi ecourile
din domeniul concret ne arată însă că există un
spectru mult mai divers al tipurilor de organizare
a învăţării. Un exemplu, aplicabil, credem noi,
cu rezultate bune, şi în sistemul militar, este cel
al programelor de tip blended learning, care
reprezintă „acele forme diverse de furnizare a
formării ce se află pe un continuum între cursurile
tradiţionale „faţă în faţă” şi cele online”10.
Opinăm că adaptarea modalităţilor de organizare
a cursurilor la specificul studenţilor, al preferinţelor
individuale sau la criteriile pedagogice ar fi de
natură să crească diversitatea serviciilor oferite,
cel puţin în ceea ce priveşte domeniul formelor de
organizare a învăţării.
Nici domeniul militar nu mai poate fi servit
de un model universal de educaţie, ci trebuie să
încurajeze formarea unor meta-competenţe (a
învăţa cum să înveţi) şi a unor aptitudini generice,
care să poată fi adaptate în funcţie de context.
Considerăm că o autonomie instituţională mai
ridicată în alegerea celor mai eficiente şi adecvate
modalităţi de organizare a cursurilor în funcţie de
specificul studenţilor, al preferinţelor individuale
sau al adecvării pedagogice ar fi de natură să
crească diversitatea serviciilor oferite, cel puţin în
ceea ce priveşte formele de organizare a învăţării.
Educaţia potrivită pentru o viaţă mai predispusă
la schimbare şi în care dezvoltarea individuală,
munca, viaţa privată se întrepătrund nu se mai
poate baza, în aceeaşi măsură ca până acum, pe
formule fixe, valabile pentru toţi. Piaţa forţei
de muncă specifică domeniului militar nu face
excepţie şi nu mai poate fi servită de un model
universal de educaţie, ci încurajează deprinderea
de meta-competenţe (a învăţa cum să înveţi) şi de
aptitudini generice, care pot fi adaptate în funcţie
de context.
„Înnoirea” sistemului de învăţământ superior,
este aşadar, nu doar un moft al „modei academice”,
ci o necesitate, o sursă de soluţii pentru ameliorarea

calităţii educaţiei universitare, pentru adaptarea
sistemului la nevoile individului şi ale societăţii,
şi, sperăm, o garanţie pentru funcţionarea prezentă
şi viitoare a unei economii bazate pe cunoaştere şi
creativitate. Printre domeniile prioritare stabilite la
nivel european în domeniul cooperării în domeniul
educaţiei şi formării în 2012-2014 se numără
„îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei educaţiei şi
formării”, dar şi „stimularea creativităţii şi inovării
la toate nivelurile de educaţie şi formare”11.
4. Inovarea – componenta creativă a educaţiei
Inovarea vizează transpunerea în fapt a
diversităţii ca atribut al domeniului educaţional,
identificarea şi aplicarea unor modalităţi noi
concrete de organizare a instruirii, a unor
instrumente şi tehnici de predare-învăţare adecvate
noilor tendinţe, elemente care activate pot conduce
la creşterea eficienţei sistemului şi a nivelului
performanţelor actorilor din planul educaţiei
universitare.
La nivel european şi naţional, au fost elaborate
în ultimii ani direcţii şi orientări referitoare la
sensurile transformărilor din domeniul educaţiei
superioare. În ideea că acestea pot genera şi
întreţine preocupările noastre în domeniu,
reamintim, pe scurt, în cele ce urmează, câteva
dintre recomandările elaborate la nivel naţional
în scopul diversificării programelor de licenţă,
recomandări pe care le considerăm aplicabile
şi utile în procesul de transformare a sistemului
învăţământului superior militar12:
- identificarea unor noi formule organizaţionale,
pe lângă organizarea clasică bazată pe facultăţi
semi-independente, mai bine adaptate;
- introducerea unor combinaţii de specializări
majore şi minore care sunt deja recunoscute
informal şi au fost practicate şi în trecut în sistemul
de învăţământ superior din ţară;
- crearea unor cadre formale şi informale de
organizare a studiilor care să permită, de exemplu,
organizarea programelor nu doar pe criterii
disciplinare, ci şi în funcţie de probleme complexe
sau pe baze tematice;
- aducerea profesioniştilor şi practicienilor la
catedră şi în laborator pentru a contribui la formarea
de aptitudini practice şi la cunoaştere aplicată;
- implicarea a comunităţilor şi a angajatorilor în
designul curricular;
- deschiderea internaţională a programelor
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universitare şi încurajarea mobilităţii cadrelor
didactice şi a studenţilor, în ambele sensuri;
- extinderea metodelor de instruire, în special în
direcţia unor alternative precum e-learning, blended
learning sau cursurile deschise, a cursurilor scurte
axate pe formarea unor competenţe specifice etc.;
- exploatarea opţiunilor oferite de programele
de scurtă durată sau de alte programe alternative,
chiar dacă noul cadru legislativ oferit de Legea
educaţiei naţionale nu mai cuprinde „studii
universitare de scurtă durată”;
- modularizarea curriculumului, diversificarea
metodelor de predare etc.
- validarea şi recunoaşterea experienţei obţinute
în afara contextelor formale de educaţie;
- generalizarea instrumentelor şi practicilor de
urmărire a traseului profesional al absolvenţilor
care să releve aspecte referitoare la utilitatea
competenţelor formate în timpul programelor de
studii urmate.
Cadrul legal european transpus în legislaţia
elaborată la nivel naţional a fost implementat şi
adaptat la specificul învăţământului militar, iar
această activitate de armonizare continuă pentru
găsirea soluţiilor cerute de prezent.
Instituţiile militare de învăţământ superior se
află în continuare într-o etapă de căutare a modului
optim în care acestea pot răspunde provocărilor
traduse prin cerinţe sociale multiple şi în creştere,
prin dezvoltarea profesională a unor absolvenţi
care să corespundă nevoilor impuse de realităţile în
care acţionează şi se dezvoltă organismul militar.
Dacă direcţiile generale de eficientizare a
învăţământului superior sunt prinse în strategiile
şi politicile trasate în documentele de anvergură
referitoare la învăţământul superior, elaborate
la nivel european, naţional şi chiar la nivelul
Ministerului Apărării Naţionale, concretizarea
lor la nivelul instituţiilor militare de învăţământ
aparţine acestora din urmă.
Şi pentru că în domeniul învăţământului
european una dintre cheile eficientizării este
autonomia universitară, subliniem faptul că
managementul de la nivelul instituţiilor militare
de învăţământ are ocazia să demonstreze că este
în măsură să identifice căile concrete de a spori
eficacitatea şi eficienţa învăţământului din propria
instituţie, prin folosirea optimă şi creativă a resursei
umane, prin utilizarea fondurilor financiare astfel
încât să nu se irosească resurse fără sens, şi de ce nu,
prin inovarea domeniului, astfel încât rezultatele
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obţinute să corespundă pretenţiilor vremurilor în
care trăim. De altfel, inovarea constituie una din
componentele de bază ale creativităţii în orice
domeniu de activitate umană, inclusiv în cel al
educaţiei militare.
Concluzii
Suntem cu toţii conştienţi că de succesul
reformei
învăţământului
militar
depinde
viitorul însuşi al Armatei României. De aceea,
comunitatea academică aferentă învăţământului
militar are menirea de a lupta pentru a răspunde
provocărilor actuale, ţinând cont de cele trei valori
ale învăţământului superior european, pe care le
declarăm şi valori fundamentale ale învăţământului
superior militar: calitate, diversitate, inovare.
Calitatea, diversitatea şi inovarea sunt deziderate
ale educaţiei, inclusiv a celei din domeniul militar,
ce se află într-o relaţie de interdependenţă constantă.
În practică, nu se poate omite niciuna dintre ele şi
nici nu poate fi defavorizată una prin susţinerea
celorlalte două. Acţiunea lor este benefică pentru
învăţământul superior militar dacă se derulează
concertat, coerent şi continuu.
De aceea, prin tot ceea ce întreprindem, ne
propunem ca învăţământul militar superior să
rămână fanionul învăţământului militar şi să
ducă mai departe tradiţiile, experienţa, cultura
organizaţională şi realizările generaţiilor de dascăli
şi studenţi.
NOTE:
1�����������������������������������������������
Proiectele lansate în ianuarie 2012 se numesc
„Performanţa în cercetare, performanţa în predare.
Calitate, diversitate şi inovare în universităţile din
România” şi „Pregătiţi pentru a inova, pregătiţi
pentru a răspunde mai bine nevoilor locale. Calitate şi
diversitate a universităţilor din România”.
2 L. VLĂSCEANU, M.-G. HÂNCEAN, B. VOICU,
Distribuţii statistice, interpretări şi opţiuni privind
starea calităţii în învăţământul superior. Barometrul
calităţii - 2009, Editura QualMedia, 2009, p. 199.
3 Idem, p. 199.
4 Concepţia de transformare a învăţământului
militar, în perioada 2011-2015, p. 7.
5 L. VLĂSCEANU, A. MIROIU, M.PĂUNESCU,
M.-G. HÂNCEAN, Barometrul calităţii - 2010. Starea
calităţii învăţământului superior din România, Editura
Universităţii Transilvania, Braşov, 2010, p. 28.
6 A.R.A.C.I.S., Propunere de politici pentru
încurajarea diversităţii instituţionale în învăţământul
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superior, p. 25.
7 Cartea verde. Spre calitate şi leadership în
învăţământul superior din România în 2015, p. 20.
8 Ibidem, p. 8.
9 Cei cinci indicatori sunt sugeraţi de Huisman,
Meek şi Wood (2007) şi preluaţi de A.R.A.C.I.S. în
Propunere de politici pentru încurajarea diversităţii
instituţionale în învăţământul superior, p. 6.
10 A.R.A.C.I.S., Propunere de politici pentru
încurajarea diversităţii instituţionale în învăţământul
superior, p. 23.
11 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 70,
8.3.2012, IV, Informări provenind de la instituţiile şi
organismele Uniunii Europene, pp. 17-18.
12 Cartea verde. Spre calitate şi leadership în
învăţământul superior din România în 2015, pp. 20-21.
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Seminarul „Smart Defence
and Defence Investment”

Miercuri, 31 octombrie 2012, Biblioteca
Centrală Universitară „Carol I” (BCU) din Bucureşti
a găzduit Seminarul Smart Defence and Defence
Investment, organizat de Universitatea Naţională de
Apărare „Carol I” (UNAp), �������������������
Academia Oamenilor
de Ştiinţă din România (AOSR) şi Centrul de
Analiză şi Studii de Securitate (CASS).
La baza organizării seminarului Smart Defence
and Defence Investment a stat necesitatea creării
de legături între mediile implicate în procesul
implementării conceptului care marchează etapa
curentă a evoluţiei securităţii şi apărării în spaţiul
euroatlantic.
Conceptul ‘smart defence’, lansat la Summitul
NATO de la Chicago din mai 2012, a fost adoptat
în contextul dezechilibrului major privind
contribuţia statelor membre NATO la bugetul
Alianţei, dezechilibru a cărui importanţă a crescut
considerabil în condiţiile create de actuala criză
economică şi financiară.
La manifestare au participat şi au luat cuvântul
înalţi demnitari şi personalităţi marcante din
domeniul apărării şi administraţiei publice din
România şi din străinătate: Corneliu Dobriţoiu,
ministrul apărării naţionale, Patrick Auroy,
secretar general adjunct al NATO pentru Investiţii
de Apărare, Titus Corlăţean, ministrul afacerilor
externe, Iulian Chifu, consilier prezidenţial pentru
afaceri strategice, securitate şi politică externă,
Harlan K. Ullman, membru al Consiliului Atlantic
din SUA, reprezentanţi ai unor corporaţii cu
îndelungată tradiţie în industria de apărare, precum
Rheinmetall Air Defence AG, IBM, Finmeccanica,
Thales, UTI România, Romarm.
În cuvântul de deschidere, domnul general
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locotenent prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, a
afirmat că scopul acestei iniţiative este de a
furniza un cadru favorabil discuţiilor privind nu
numai armonizarea abordărilor teoretice, ci şi
deschiderea unor perspective de colaborare, în
sensul concretizării politicilor de implementare a
conceptului ‘smart defence’ în România... Pentru
implementarea conceptului recent lansat, pentru
ca statele membre NATO să îşi poată consolida
securitatea prin reducerea cheltuielilor bugetare,
este necesar nu doar dialogul, cooperarea şi
crearea de transparenţă la nivelul relaţiilor dintre
aliaţi, ci şi cooperarea de tip multi-sectorial între
domeniul militar şi industria de apărare. Apărut
ca o soluţie pentru menţinerea capacităţii NATO
de a-şi îndeplini misiunile asumate prin Tratatul
de la Washington şi prin Conceptul Strategic,
‘smart defence’ reprezintă pentru România
o oportunitate de a se integra într-un program de
eficientizare a cheltuielilor pentru apărare specific
ţărilor membre NATO (...), o oportunitate şi pentru
industria românească de apărare, care poate să
colaboreze cu marile corporaţii, lideri pe piaţă în
momentul acesta, a mai declarat rectorul UNAp.
Aducând în discuţie implicaţiile conceptului
‘smart defence’ pentru România, ministrul apărării
naţionale, Corneliu Dobriţoiu, a punctat în discursul
domniei sale faptul că sintagma cheie a acestui
concept este să cheltuim mai puţin şi să realizăm
mai mult printr-o cooperare internaţională
multinaţională extinsă.
Potrivit afirmaţiilor domniei sale, ‘smart
defence’ nu se referă în principal la economisirea
de bani, ci la crearea de valoare adăugată
prin reducerea costurilor şi dezvoltarea unor
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capabilităţi. Astfel, împreună, vom obţine mai mult
cu mai puţine resurse.
Domnul Patrick Auroy, secretar general adjunct
al NATO pentru Investiţii de Apărare, a subliniat
esenţa conceptului ‘smart defence’: apărare
inteligentă nu înseamnă să cheltuim mai mult, ci
să cheltuim mai bine. Domnia sa a enumerat cele
trei etape de implementare a apărării inteligente
la nivelul statelor aliate: prioritizare, cooperare şi
specializare. Prioritizarea
�������������������������������������
înseamnă felul în care
selectăm de comun acord ce anume să tăiem şi
ce să păstrăm. Cooperarea se referă la ce trebuie
să facem împreună pentru a oferi capabilităţi la
nivel multinaţional, care în mod normal ar fi prea
scumpe pentru mulţi dintre noi, luaţi separat.
Specializarea înseamnă ca aliaţii să-şi coordoneze
mai îndeaproape planurile, astfel încât să se poată
concentra pe ce poate face fiecare cel mai bine şi
să contribuie efectiv la capabilităţile de care este
nevoie pentru a atinge ţelurile NATO.
În alocuţiunea sa, ministrul afacerilor externe,
Titus Corlăţean, a evidenţiat că România urmăreşte�
atingerea standardelor armatelor statelor membre
NATO şi susţinerea reformei cu resurse financiare
corespunzătoare, conform cadrului financiar
de austeritate. Totodată, domnia sa a adăugat

faptul că iniţiativa ‘smart
����������������������������
defence’,������������
lansată de
secretarului general al NATO este binevenită
în actuala realitate economică şi militară şi că,
pentru a nu irosi resursele, este necesar să se
asigure convergenţa unor iniţiative şi procese ca
‘smart defence’.
Evenimentul a adus la aceeaşi masă trei factori
determinanţi: reprezentanţii NATO, care au fost
parte a creării conceptului ‘smart defence’, autorităţi
publice româneşti în a căror responsabilitate intră
punerea în practică a acestei viziuni, precum şi
mediul de afaceri, care este, fără îndoială, o parte
a soluţiei propuse prin ‘smart defence’, de creare a
capabilităţilor necesare cooperării multinaţionale.
Seminarul Smart Defence and Defence
Investment a reprezentat una dintre cele mai
importante manifestări organizate în acest an de
către Universitatea Naţională de Apărare „Carol
I”, care a reuşit, prin nivelul înalt de reprezentare,
să determine implicarea responsabilă, informată
şi coerentă a celor trei medii interesate direct
în implementarea conceptului ‘smart defence’,
deschizând astfel orizontul apărării inteligente
pentru România.
							
Cristina BARNA*

* Locotenent
������������������������������������������������������������������������������������������
Cristina BARNA este ofiţer cu informarea şi relaţiile publice la ��������������
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Naţională de Apărare „Carol I”��������������������������������������������������������
, Bucureşti, România. E-mail: cristina_barna30@yahoo.com
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OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2012

ACTIVITĂŢI ALE CENTRULUI
DE STUDII STRATEGICE DE APĂRARE
ŞI SECURITATE

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate a organizat, la sediul
Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, în zilele de 22 - 23 noiembrie,
tradiţionala manifestare ştiinţifică, ajunsă în acest an la ediţia a XII-a. Dacă până
acum, activitatea avea denumirea de Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare
internaţională, din 2012, manifestarea este intitulată Conferinţa internaţională
Strategii XXI cu tema „Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate”.
La lucrările conferinţei au prezentat materiale reprezentanţi din Ministerul
Apărării Naţionale, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Administraţiei şi
Internelor, Serviciul Român de Informaţii, cadre didactice şi cercetători din instituţii
de învăţământ şi cercetare militare şi civile din ţară şi din străinătate, precum şi
reprezentanţi ai unor organisme nonguvernamentale.
Principalele aspecte abordate în comunicările prezentate privesc noile aspecte
în evoluţia mediului de securitate internaţional, echilibrul de putere în contextul
evoluţiilor relaţiilor internaţionale, riscuri şi ameninţări potenţiale pentru mediul
de securitate, impactul actorilor emergenţi asupra centrelor de putere regionale şi
internaţionale, rolul actorilor nonstatali în evoluţia mediului de securitate, acestea
constituind cele cinci secţiuni ale conferinţei.
Dezbaterile ce au urmat fiecărei prezentări au fost vii, fructuoase şi pline de
sugestii pentru optimizarea mediului de securitate prin acţiunea concertată a tuturor
actorilor statali şi nonstatali de pe scena mondială.
Datorită eforturilor organizatorilor, lucrările conferinţei au fost publicate
în premieră atât în limba română cât şi în limba engleză, în format tipărit şi CDROM, cu cod ISSN. De asemenea, comunicările sunt disponibile în volum pe site-ul
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nostru, http://cssas.unap.ro/ro/carti.htm şi pe portalul conferinţei creat în această toamnă: http://www.
strategii21.ro/index.php/ro/.
Noul format al activităţii vine în întâmpinarea tendinţelor actuale ale domeniului cercetării
ştiinţifice, astfel că, începând cu această ediţie a conferinţei, lucrările în limba engleză care îndeplinesc
criteriile cerute sunt indexate în baza de date internaţională ProQuest (SUA), devenind astfel mai vizibile
în mediul ştiinţific internaţional.
Având în vedere cele expuse, lansăm, încă de pe acum, invitaţia tuturor celor interesaţi să
disemineze rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică, precum şi unor eventuali sponsori, la Conferinţa
internaţională Strategii XXI cu tema „Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate”, ce se va
desfăşura în perioada 21-22 noiembrie 2013.
În ceea ce priveşte cele mai recente studii publicate în cadrul Centrului, semnalăm „Implicaţiile
pe termen mediu şi lung ale frământărilor sociale asupra securităţii naţionale”, a cărui autoare este
Cristina Bogzeanu şi „Capacitatea Uniunii Europene de gestionare a crizelor în domeniul militar şi
civil. Prezent şi perspective”, al Irinei Tătaru.
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 (centrat, scris cu majuscule, bold)
• 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 (caractere italice)
• 6 - 8 cuvinte-cheie (caractere italice)
• 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, dacă este cazul.
• NOTE de subsol: toate sursele bibliografice citate se indică în notele de subsol în limba în care
au fost consultate.
Exemplu de carte: Joshua S. GOLDSTEIN, Jon C. PEVENHOUSE, Relaţii internaţionale, Iaşi,
Editura Polirom, 2007, pp. 37 - 45.
Exemplu de articol: Teodor FRUNZETI, „Cunoaşterea comună şi cunoaşterea ştiinţifică în ştiinţa
militară”, în Impact Strategic nr. 1/2012, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol
I”, p. 8.
• 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, Iaşi,
Editura Polirom, 2007. (la notele de subsol se indică şi nr. paginii/-lor).
Exemplu de articol: FRUNZETI, Teodor, „Cunoaşterea comună şi cunoaşterea ştiinţifică în ştiinţa
militară” în Impact Strategic nr.1 /2012, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol
I”.
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 (inclusiv notele
de subsol, bibliografia şi imaginile). Setări pagină: margini - 2 cm, hârtie A4. 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; limba română şi limba engleză să corespundă
standardelor academice; adecvarea la normele editoriale adoptate de revistă.
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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
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.
Materialele nu vor conţine informaţii clasificate. 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 la adresa e-mail: cssas���������
@unap.ro.
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