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CUVÂNTUL EDITORULUI 

StimaŃi colaboratori şi cititori, 
 
Prezenta ediŃie a revistei reuneşte analize, sinteze, evaluări şi puncte de vedere privind subiecte ce Ńin 

de securitate, strategie militară, geopolitică şi geostrategie la care au contribuit reputaŃi profesori, cercetători 
şi experŃi din Ńară, precum şi din Statele Unite ale Americii, Republica Slovacă şi Serbia. Articolele pun în 
dezbatere şi analizează o problematică vastă, de la aspecte ce Ńin de diverse foruri supra-statale, precum 
NATO, UE şi relaŃia dintre ele în condiŃiile tranziŃiei spre multipolaritate, măsura în care BRICS este un grup 
omogen sau membrii săi sunt uniŃi doar de unele interese comune, ONU – RezoluŃia 1540 a Consiliului de 
Securitate, la interesele anumitor actori statali – China, Iran –, aspecte de strategie militară – resursele de 
apărare şi dezvoltarea durabilă, reconstrucŃia post-conflict, strategii de contra-insurgenŃă, aspecte teoretice cu 
aplicabilitate în ştiinŃele militare – un model conceptual al sistemului de securitate statală prin utilizarea 
experimentului modal, posibile ameninŃări pentru securitatea naŃională, războiul bazat pe reŃea, problematica 
armamentului nuclear şi impactul conflictelor armate asupra mediului şi sănătăŃii umane.  

VeŃi regăsi, de asemenea, în paginile revistei câteva concluzii rezultate de la seminarul „CorelaŃia 
dezvoltare tehnologică – fizionomia conflictelor actuale: conŃinut şi tendinŃe în actuala revoluŃie în afacerile 
militare”, organizat de Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate în cadrul EXPOMIL 2013, în 
data de 27 septembrie, la sediul ROMEXPO. 

Pentru cei care deschid pentru prima dată paginile publicaŃiei Impact Strategic, amintim că aceasta 
este editată de Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din cadrul UniversităŃii NaŃionale de 
Apărare „Carol I” şi este clasificată ca revistă ştiinŃifică cu prestigiu recunoscut din domeniul ştiinŃe 

militare, informaŃii şi ordine publică, conform Consiliului NaŃional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare (CNATDCU). 

PublicaŃia apare de doisprezece ani în limba română şi de opt ani în limba engleză şi abordează o arie 
tematică complexă – actualitatea politico-militară, strategii de securitate, strategie militară, politici, strategii 
şi acŃiuni NATO şi UE, problematica păcii şi a războiului viitorului, societatea informaŃională, elemente şi 
aspecte privind comunitatea de informaŃii. Cititorii găsesc în cuprinsul său analize, sinteze şi evaluări de 
nivel strategic, puncte de vedere în care se studiază impactul dinamicii acŃiunilor pe plan naŃional, regional şi 
global. 

În ceea ce priveşte vizibilitatea pe plan internaŃional – obiectiv primordial al publicaŃiei –, 
recunoaşterea calităŃii ştiinŃifice a publicaŃiei este confirmată prin indexarea în bazele de date internaŃionale 
CEEOL (Central and Eastern European Online Library, Germania), EBSCO (SUA), ProQuest (SUA) şi 
Index Copernicus International (Polonia), dar şi prin prezenŃa în cataloagele virtuale ale bibliotecilor din 
instituŃii prestigioase de peste hotare, precum NATO şi ale unor universităŃi cu profil militar din Bulgaria, 
Polonia, Cehia, Ungaria, Estonia etc.  

Impact Strategic se tipăreşte trimestrial, în martie, iunie, septembrie şi decembrie, în două ediŃii 
distincte: una în limba română şi alta în limba engleză. Revista este difuzată gratuit în principalele instituŃii 
din sfera securităŃii şi apărării, în mediul ştiinŃific şi în cel academic din Ńară şi din străinătate – în Europa, 
Asia, America.  

Îmi exprim certitudinea că cititorii noştri vor găsi deosebit de utile şi relevante articolele cuprinse în 
această ediŃie şi închei cu îndemnul pentru contributorii la paginile revistei noastre să sondeze şi să exploreze 
viitorul, în acelaşi timp, raportându-se critic la evenimentele din trecut cu impact asupra prezentului.  

 
        

Colonel dr. Stan ANTON,   
Redactor-şef Impact Strategic/Strategic Impact  
Directorul Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate  
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IMPLICAłII ALE TRANZIłIEI 

SPRE MULTIPOLARITATE  
ASUPRA RELAłIEI 

DINTRE NATO ŞI UE 
 

Cristina BOGZEANU* 
 

 

 

 
 

* Cristina BOGZEANU este asistent cercetare ştiinŃifică în cadrul Centrului de Studii Strategice de 

Apărare şi Securitate din Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”, Bucureşti, România. 
E-mail: bogzeanu.cristina @unap.ro 
 

Mediul internaŃional de securitate traversează o 

perioadă de schimbări de amploare determinate de 

criza economică şi financiară. Una dintre cele mai 

notabile astfel de transformări se regăseşte în planul 

polarităŃii sistemului internaŃional, ce se manifestă 

prin multiplicarea numărului de poli de putere. 

Totuşi, deşi emergenŃa unor noi centre de putere 

este clară, niciunul dintre ele nu a egalat încă 

puterea şi influenŃa SUA. Practic, etapa curentă este 

una de tranzit de la unipolaritate către 

multipolaritate, actorii internaŃionali aflându-se în 

plin proces de reconsiderare şi readaptare a 

politicilor externe în funcŃie de noile tendinŃe 

identificabile la nivelul mediului internaŃional de 

securitate. Indiferent asupra cărui actor ne 

concentrăm analiza, concluzia este că traversăm o 

perioadă a transformărilor, a prefacerilor, a 

identificării unui curs optim pentru fiecare dintre ei. 

NATO şi UE nu fac excepŃie de la această 

orientare comună. Ambele se află în căutarea unei 

unor linii strategice concrete şi conforme noilor 

realităŃi internaŃionale, fapt ce va defini nivelul de 

securitate în spaŃiul euroatlantic. 

Lucrarea de faŃă constituie o analiză a acestor 

transformări generate de mutaŃiile apărute la nivel 

internaŃional, plecând de la efectele pe care trecerea 

la un sistem internaŃional multipolar le are asupra 

SUA, actor cu un rol major în prezervarea 

securităŃii euroatlantice. Studiul pleacă de la 

premisa că parteneriatul euroatlantic rămâne unul 

de o importanŃă crucială pentru actorii de pe 

ambele Ńărmuri ale Atlanticului, însă evidenŃiază, 

prin  analiza  evenimentelor  recente, dificultăŃile de  

 

 

 

adaptare a celor două organizaŃii la un context 

internaŃional cu un ritm rapid de transformare. 

Cuvinte-cheie: multipolaritate, NATO, UE, SUA, 

parteneriat transatlantic, spaŃiul transatlantic, 

regiunea Asia-Pacific. 

 

1. RelaŃiile dintre NATO şi UE 
– privire de ansamblu 

Consolidate în contextul existenŃei ameninŃării 
nucleare sovietice, relaŃiile euroatlantice s-au 
constituit într-una dintre cele mai viabile comunităŃi 
de securitate identificabile pe arena internaŃională. 
Totodată, această comunitate de securitate 
beneficiază de cel mai dezvoltat cadru instituŃional 
la nivel mondial. Nicio altă regiune sau comunitate 
de securitate nu are la bază o gamă de instituŃii atât 
de variate, complexe, dar şi complementare care să 
acopere întreg spectrul de probleme de interes 
comun.  

După finalul Războiului Rece, NATO a devenit 
principalul garant al securităŃii europene, cadrul prin 
care SUA puteau da asigurări de securitate statelor 
europene. În 1990, este semnată DeclaraŃia 
Transatlantică ce reglementează relaŃiile dintre SUA 
şi Comunitatea Europeană, pe atunci, prin aceasta, 
cele două părŃi recunoscând necesitatea de a-şi 
apropia, pe cât de mult posibil, poziŃiile faŃă de 
aspectele economice şi politice de interes mutual, 
angajându-se într-o cooperare strânsă1. RelaŃiile 
dintre NATO şi UE au căpătat o dimensiune 
instituŃională în 2001, când s-a stabilit practica unor 
întâlniri comune între reprezentanŃii celor două 
instituŃii.  Ulterior, în  2002, a  fost emisă  DeclaraŃia  
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NATO-UE asupra Politicii Europene de Securitate şi 
Apărare, prin care se confirma accesul Uniunii la 
capabilităŃile de planificare ale NATO pentru 
operaŃiile conduse sub egida UE, dar reitera şi o 
serie de principii politice ale acestui parteneriat, 
precum: a) consultări mutuale; b) egalitatea şi 
respectarea autonomiei în materie de luare a 
deciziilor la nivelul NATO şi al UE; c) respectarea 
intereselor statelor membre ale NATO şi ale UE; d) 
respectarea principiilor din Carta ONU; e) 
dezvoltarea capabilităŃilor militare necesare, comune 
celor două organizaŃii, în mod coerent, transparent şi 
pe principiul consolidării reciproce2. Ulterior, 
Acordurile „Berlin Plus” (2003) stabileau şi baza 
pentru cooperarea NATO-UE în domeniul 
managementului crizelor. 

De fapt, principiul care a stat la baza eforturilor 
de constituire a dimensiunii de securitate şi apărare a 
UE a fost constituit de cel al permanentei 
complementarităŃi cu NATO în ceea ce priveşte nu 
doar viziunea asupra securităŃii, ci şi acŃiunile 
militare propriu-zise. Această necesitate emerge din 
faptul că majoritatea statelor membre ale NATO 
sunt şi membre ale UE, ceea ce a dat naştere 
imperativului evitării suprapunerii, a dublării de 
eforturi şi de angajare a resurselor. 

După atacurile de la 11 septembrie 2001, SUA şi 
UE s-au coalizat împotriva unei noi ameninŃări, de data 
aceasta de tip asimetric, terorismul internaŃional 
devenind, în viziunea ambelor, cea mai gravă 
ameninŃare la adresa securităŃii proprii, dar şi a celei 
regionale şi internaŃionale. Totodată, reacŃia SUA după 
atacul din septembrie 2001 – intervenŃia militară din 
Irak – a marcat şi unul dintre cele mai serioase 
momente de răscruce din istoria parteneriatului 
transatlantic, dat fiind că nu toate statele membre ale 
UE au susŃinut şi aprobat lansarea operaŃiunii SUA în 
absenŃa primirii acordului din partea Consiliului de 
Securitate al ONU. Consolidarea relaŃiilor dintre cele 
două părŃi a fost posibilă, însă, în condiŃiile în care 
acestea identificau ca principală ameninŃare de 
securitate acelaşi fenomen. 

După 11 septembrie 2001, un alt eveniment care 
a marcat modul de abordare a relaŃiilor dintre SUA 
şi Europa a fost constituit de criza economică şi 
financiară mondială, ce a debutat în 2007 în SUA şi 
a început să fie resimŃită puternic pe ambele maluri 
ale Atlanticului în 2008. 

 

2. De la unipolaritate spre multipolaritate – 
semnificaŃii 

Criza financiară şi economică marchează, din 
perspectiva polarităŃii, trecerea de la unipolaritate la 

multipolaritate. Însă, spre deosebire de schimbarea 
precedentă a polarităŃii (de la bipolaritate la 
unipolaritate, după implozia URSS), de data aceasta, 
avem de a face cu un proces, schimbarea fiind una 
lentă. Acesta este şi motivul pentru care, în opinia 
noastră, starea curentă a sistemului internaŃional, 
prin prisma polarităŃii, poate fi definită drept una de 
tranziŃie, de trecere de la o configuraŃie unipolară la 
una multipolară, dat fiind că niciunul dintre statele 
considerate puteri emergente (China, Rusia, India, 
Brazilia, Africa de Sud, Turcia) nu a atins încă 
nivelul puterii deŃinut de SUA şi nici nu are 
instrumentele de putere necesare dezvoltării unor 
politici similare acesteia. Cert este însă faptul că 
sistemul internaŃional evoluează către 
multipolaritate, către o configuraŃie în care SUA vor 
juca în continuare rolul de putere majoră a arenei 
internaŃionale, dar nu şi pe cel de unică superputere 
mondială. 

EvoluŃia sistemului internaŃional de la o 
configuraŃie unipolară la una multipolară 
echivalează cu schimbarea distribuŃiei resurselor de 
putere la nivel internaŃional, în cazul unei 
configuraŃii multipolare existând mai multe centre 
de putere care cumulează resurse de putere similare 
din punct de vedere cantitativ şi calitativ şi care, 
împreună, reunesc majoritatea resurselor de putere 
ale lumii. Totodată, existenŃa mai multor centre de 
putere în cadrul unui sistem internaŃional multipolar 
presupune şi că niciunul dintre acestea nu deŃine 
resursele necesare pentru a deveni o putere 
dominantă. 

Acest fapt este susŃinut şi de studii de natură 
economică. Spre exemplu, National Intelligence 
Council estima că, în 2025, SUA vor fi în continuare 
principalul pol de putere al lumii, dar dominaŃia 
americană va cunoaşte o diminuare3. Ideea este 
coroborată şi prin raportul făcut public de aceeaşi 
instituŃie la finalul anului 2012, Global Trends 2030. 

Alternative Worlds. Conform acestuia, deşi SUA au 
cunoscut un declin relativ în raport cu puterile 
emergente, rolul său pe arena internaŃională este 
crucial prin prisma capacităŃii de a lucra cu noii 
parteneri şi de a redefini coordonatele sistemului 
internaŃional4. Din acest punct de vedere, 
Washington va rămâne un „primus inter pares”. 

Teoriile dezvoltate în jurul noŃiunii de polaritate 
s-au dezvoltat considerabil în perioada recentă. 
Astfel, au apărut argumentări teoretice ale 
interpolarităŃii5, nonpolarităŃii6 sau apolarităŃii7. În 
opinia noastră, toate aceste demersuri ştiinŃifice sunt 
rezultatul eforturilor de a înŃelege cursul 
evenimentelor ce se petrec la nivelul mediului 
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internaŃional de securitate, de a identifica aspecte 
comune, constante, într-o etapă caracterizată, în 
primul rând şi în mod fundamental, de schimbări 
rapide, de a da o explicaŃie faptului că sistemul 
internaŃional cunoaşte, într-adevăr, o mutaŃie la 
nivelul polarităŃii, dar că există un actor – SUA – 
care îşi păstrează un statut de „primul între egali”. 
Sunt eforturi de a explica fenomenele aparent 
paradoxale care caracterizează mediul internaŃional 
de securitate în prezent.  

Parteneriatul transatlantic s-a conturat în 
contextul unipolarităŃii, fiind fundamentat pe 
consolidarea cooperării dintre cele două Ńărmuri ale 
Atlanticului în domeniile de interes comun, având în 
centru garanŃia de securitate oferită de NATO 
actorilor spaŃiului european. SUA au jucat 
dintotdeauna un rol fundamental în cadrul acestui 
parteneriat, fiind unica superputere a lumii capabilă 
să ofere garanŃii de securitate aliaŃilor, suportând şi o 
mare parte din costurile securităŃii euroatlantice. 

Astfel, în opinia noastră, cheia înŃelegerii 
efectelor schimbării configuraŃiei sistemului 
internaŃional asupra relaŃiei dintre NATO şi UE este 
analiza mutaŃiilor apărute la nivelul resurselor de 
putere, intereselor şi comportamentul actorului care 
se află în centrul acestui fenomen – Statele Unite ale 
Americii.  

 
3. Efecte ale tranziŃiei către multipolaritate 

Marea parte a analizelor asupra dinamicii 
sistemului internaŃional, după criza economică şi 
financiară, s-au concentrat asupra scăderii puterii 
relative a SUA faŃă de puterile emergente, de China 
în mod special. Decizia de a închide teatrele de 
operaŃii din Afganistan şi Irak a fost interpretată ca 
semn al scăderii capacităŃii Washingtonului de a se 
implica în problemele de securitate ale altor regiuni. 
Însă aspectul care a reŃinut cel mai mult atenŃia 
comunităŃii internaŃionale, a lumii academice şi 
politice a fost decizia SUA de a anunŃa că interesele 
sale strategice au „pivotat” către regiunea Asia-
Pacific. Întrebările ulterioare s-au axat asupra 
continuării angajamentelor asumate faŃă de 
securitatea euroatlantică, asupra prezervării 
intereselor SUA faŃă de această regiune, asupra 
mutaŃiilor ce urmează să apară la nivelul NATO şi al 
relaŃiei dintre NATO şi UE şi, finalmente, asupra 
viitorului UE, puternic afectată de criza economică 
şi financiară, încă incapabilă, prin prisma resurselor 
financiare, militare şi organizaŃionale, să îşi 
garanteze unilateral securitatea sau pe cea a 
regiunilor din vecinătatea apropiată. 

Per ansamblu, schimbările la nivelul politicii 
externe conduse de la Washington se materializează, 
pe de o parte, în acŃiuni de restrângere a prezenŃei şi 
a investiŃiilor în securitatea şi stabilitatea Orientului 
Mijlociu şi Europei şi, pe de altă parte, în acŃiuni de 
consolidare a prezenŃei şi de creştere a nivelului de 
angajare în regiunea Asia-Pacific. De asemenea, 
măsurile care intră în prima categorie menŃionată nu 
echivalează cu dispariŃia intereselor strategice ale 
SUA faŃă de respectivii actori. UE continuă să fie 
principalul partener strategic al SUA, iar Orientul 
Mijlociu întruneşte încă multe condiŃii pentru ca 
Washingtonul să îl asocieze cu aspecte ale propriei 
securităŃi naŃionale. 

Practic, existenŃa unor interese strategice ale 
SUA în regiunea Asia-Pacific nu este într-atât un 
aspect de noutate, cât o tendinŃă accentuată în 
contextul tranziŃiei sistemului internaŃional către o 
eră a multipolarităŃii. MenŃinerea unui echilibru de 
putere în Asia-Pacific se numără printre interesele 
SUA încă din timpul Războiului Rece, dar 
emergenŃa Chinei ca putere globală, în contextul în 
care capacitatea SUA de a aloca resurse 
considerabile şi în această zonă, în paralel cu cele 
deja angajate în spaŃiul european şi în Orientul 
Mijlociu, a scăzut considerabil în perioada recentă, a 
făcut necesară această schimbare a priorităŃilor. 

În aceeaşi categorie a măsurilor de politică 
externă, concretizate în restrângerea acŃiunilor şi 
resurselor alocate acestora pe plan mondial, se 
înscriu şi schimbările apărute în planul relaŃiei dintre 
SUA şi Europa, în special în cadrul AlianŃei Nord-
Atlantice. Anul 2012 a fost marcat de lansarea unei 
noi iniŃiative în materie de planificare a apărării, 
cunoscută sub numele de „smart defence”. „Smart 
defence” vorbeşte despre necesitatea eficientizării 
cheltuielilor pentru apărare în cadrul creat de criza 
economică şi financiară mondială. În aceste condiŃii, 
contribuŃia SUA la bugetul NATO s-a impus a fi 
revizuită, fără ca aceasta să echivaleze şi cu 
renunŃarea la angajamentele asumate în cadrul 
AlianŃei. SoluŃia identificată presupune că statele 
membre ale AlianŃei nu se vor mai putea baza 
preponderent pe contribuŃia SUA în ceea ce priveşte 
capabilităŃile avansate şi costisitoare. 

Ideea în sine nu este nicidecum una nouă, vechiul 
principiu al „partajării poverii” („burden sharing”), 
existent încă de la formarea NATO, fiind unul 
similar mai recentei „smart defence”. Un caracter de 
noutate are doar amploarea pe care a căpătat-o în 
prezent, în contextul crizei economice şi financiare 
şi al recalculării priorităŃilor strategice de către 
SUA8. În substratul acestei iniŃiative se regăseşte 
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necesitatea ca europenii să îşi asume o 
responsabilitate crescută faŃă de propria securitate, în 
condiŃiile în care atenŃia Washingtonului se va 
concentra preponderent spre regiunea Asia-Pacific. 
Nu întâmplător, la nivelul UE, a fost lansată o 
iniŃiativă similară în acest sens, „pooling and 
sharing”. 

Necesitatea ca Europa să investească mai mult în 
propria securitate nu trebuie tradusă prin ideea că 
americanii au intenŃia de a renunŃa la parteneriatul 
euroatlantic. „Smart defence” este o soluŃie 
economică pentru o problemă economică. UE 
rămâne principalul partener strategic al SUA atât din 
punct de vedere economic, cât şi din acela al 
securităŃii. Europa nu este doar cel mai mare 
partener economic al SUA, ci şi cel mai important 
partener în lupta împotriva riscurilor şi ameninŃărilor 
actuale, precum lupta împotriva terorismului şi 
proliferarea armamentului de distrugere în masă. 
Raportarea celor doi actori la programul nuclear al 
Iranului este unul dintre cele mai elocvente exemple 
în acest sens. Atât SUA, cât şi UE au impus 
sancŃiuni economice Teheranului, inclusiv un 
embargo asupra importului de petrol din acest 
spaŃiu. Mai mult, statele europene găzduiesc 
elemente ale scutului antirachetă american, gândit ca 
măsură defensivă în faŃa posibilităŃii ca Iran să 
dezvolte armament nuclear. Continuarea 
angajamentului SUA şi al NATO, ca garant al 
securităŃii statelor europene transpare şi din 
implicaŃiile scutului antirachetă – dovadă a 
implicării acestora în menŃinerea securităŃii Europei 
în contextul amplificării unor riscuri şi ameninŃări, 
precum proliferarea armelor de distrugere în masă, 
terorismul internaŃional, criminalitatea organizată.  

În acelaşi timp, UE este unul dintre principalii 
aliaŃi în lupta împotriva terorismului, declanşată 
după atacurile de la 11 septembrie 2001, spaŃiul 
european putând fi nu doar o potenŃială Ńintă a unor 
astfel de atacuri (a se vedea atacurile de la Madrid şi 
Londra), ci şi o cale de acces a teroriştilor către 
SUA, precum şi o posibilă bază de recrutare de noi 
membri pentru reŃelele teroriste. În plus, având în 
vedere retragerea trupelor militare americane din 
teatrele de operaŃii din Irak şi Afganistan, Europa va 
juca un rol mult mai important din perspectiva 
eforturilor de contracarare a fenomenului terorist.  

Rolul cheie jucat de parteneriatul euroatlantic a 
fost subliniat constant în cadrul documentelor 
programatice elaborate la nivelul NATO. Astfel, 
Conceptul Strategic al AlianŃei (2010) menŃiona că 
„legătura transatlantică rămâne la fel de puternică şi 
de importantă în prezervarea păcii şi securităŃii 

euroatlantice ca întotdeauna. Securitatea membrilor 
NATO de pe ambele părŃi ale Atlanticului este 
indivizibilă”9. Ideea este reiterată şi în cadrul 
declaraŃiei în urma Summitului de la Chicago: 
„NATO şi UE împărtăşesc valori şi interese 
strategice comune. UE e un partener unic şi esenŃial 
pentru NATO. Consolidarea completă a acestui 
parteneriat strategic, aşa cum cele două organizaŃii 
au căzut de acord şi după cum a fost stipulat în 
Conceptul Strategic, are o importanŃă deosebită în 
timpurile de austeritate pe care le traversăm”10.  

O abordare similară poate fi identificată la 
nivelul UE. Deşi, în opinia noastră, Bruxelles are 
nevoie să îşi elaboreze o nouă strategie de securitate, 
conformă cu noile caracteristici ale mediului 
internaŃional de securitate, documentele care relevă 
viziunea strategică a Uniunii sunt totuşi elocvente 
pentru locul pe care parteneriatul transatlantic îl 
joacă în contextul securităŃii europene. Astfel, 
Strategia europeană de securitate (2003) menŃiona că 
„Statele Unite ale Americii au jucat un rol esenŃial în 
integrarea şi în securitatea europeană, în special prin 
intermediul NATO”11 şi „Acordurile permanente 
UE-NATO (…) îmbunătăŃesc capacitatea 
operaŃională a UE şi oferă cadrul pentru 
parteneriatul strategic între cele două organizaŃii în 
domeniul gestionării crizelor. Acest fapt ilustrează 
hotărârea noastră comună de a face faŃă provocărilor 
noului secol”12. Necesitatea prezervării şi 
consolidării parteneriatului dintre UE şi NATO este 
evidenŃiată şi în cadrul Raportului privind punerea în 
aplicare a Strategiei europene de securitate (2008): 
„UE si NATO trebuie să îşi aprofundeze 
parteneriatul strategic pentru o mai bună cooperare 
în gestionarea crizelor”13. 

Totuşi, deşi sarcinile organizaŃiilor rămân 
constante, deşi impactul pozitiv al cooperării dintre 
ele este în continuare recunoscut, la fel ca şi 
necesitatea aprofundării parteneriatului, faptul că 
relaŃia dintre NATO şi UE evoluează către o nouă 
etapă, sub influenŃa dinamicii generale a mediului 
internaŃional de securitate, are o vizibilitate netă.  

 
4. RelaŃia dintre NATO şi UE. TendinŃe recente 

TendinŃele generale descrise anterior denotă, 
deopotrivă, menŃinerea importanŃei relaŃiilor dintre 
NATO şi UE, dar şi imperativul schimbării acestora, 
al adaptării la un nou mediu internaŃional, în 
condiŃiile în care însăşi relevanŃa lor ca actori 
nonstatali pe arena internaŃională este pusă sub 
semnul întrebării. 

Evident este faptul că cele două organizaŃii 
continuă să joace un rol semnificativ în ecuaŃia 
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securităŃii europene şi euroatlantice. Chiar dacă 
centrul de gravitate al afacerilor internaŃionale a 
glisat spre regiunea Asia-Pacific, NATO şi UE, şi în 
special relaŃiile dintre ele, sunt axate asupra 
securităŃii acestui spaŃiu. Mai mult, fundamentul 
acestei relaŃii – setul de valori, principii şi interese 
comune – nu a încetat să mai existe odată cu 
emergenŃa unor noi centre de putere ce au atras 
„pivotarea” intereselor strategice ale SUA către 
regiunea Asia-Pacific, deşi acest fenomen le-a 
afectat cu siguranŃă.  

O primă modificare în planul relaŃiilor dintre cele 
două a fost deja ilustrată în domeniul planificării 
apărării, respectiv al contribuŃiei financiare a statelor 
membre la apărarea spaŃiului european. O altă 
schimbare poate fi identificată în aria de 
responsabilitate, în tipul de operaŃiuni pe care cele 
două organizaŃii le vor derula, cel mai probabil, pe 
termen scurt şi mediu. 

Glisarea intereselor strategice ale SUA către 
Asia-Pacific, concomitent cu decizia de a echilibra 
susŃinerea financiară a AlianŃei Nord-Atlantice, 
implică şi imperativul ca europenii să îşi asume un 
grad mai mare de responsabilitate pentru securitatea 
proprie şi a vecinătăŃii apropiate. Practic, SUA au 
făcut destul de clară ideea că se vor implica în 
menŃinerea securităŃii europene doar în virtutea 
principiului apărării colective stipulat prin articolul 5 
al Tratatului de la Washington. În acest context, 
trebuie avute în vedere nu doar focarele de 
instabilitate din proximitatea UE – Balcanii de Vest, 
Zona Extinsă a Mării Negre, Africa de Nord şi 
Orientul Mijlociu – ci şi reemergenŃa puterii militare 
a FederaŃiei Ruse. Pornind de la această constatare, 
putem desprinde un alt punct central al evoluŃiei 
relaŃiei dintre NATO şi UE în ceea ce priveşte 
poziŃia faŃă de Moscova. RelaŃiile cu Rusia ocupă un 
loc central atât în interesele de securitate ale 
europenilor, cât şi în cele ale SUA.  

Opinia noastră, împărtăşită şi de alŃi numeroşi 
membri ai comunităŃii ştiinŃifice internaŃionale, este 
că glisarea intereselor strategice ale SUA spre Asia-
Pacific nu ascunde o „abandonare” a Europei de 
către SUA, ci necesitatea de a împărŃi în mod 
echitabil responsabilităŃile faŃă de securitatea 
regională şi internaŃională. Majoritatea discursurilor 
oficiale ale liderilor de la Casa albă, precum şi 
menŃiunile din declaraŃiile oficiale relevă această 
tendinŃă. Spre exemplu, Ghidul Apărării Strategice a 
SUA (Sustaining US Global Partnership: Priorities 

for the 21
st
 Century – 2012) precizează clar că 

Europa este principalul partener al SUA în urmărirea 
securităŃii globale şi economice şi că îşi va păstra 

acest statut în viitorul apropiat14. Acelaşi document 
face referire la continuarea angajamentelor SUA faŃă 
de securitatea europeană, în consolidarea AlianŃei 
Nord-Atlantice, dar şi la necesitatea schimbării 
poziŃiei SUA în Europa, în contextul schimbării 
mediului strategic15. 

Practic, securitatea Europei continuă să rămână 
un aspect important pentru politica externă a Casei 
Albe, dar rolul pe care îl au actorii europeni, 
respectiv UE şi statele sale membre, se schimbă. 
Aceştia sunt puşi în situaŃia de a-şi asuma rolul de 
furnizori şi nu de consumatori de securitate. Sau, în 
alte cuvinte, „din perspectiva Washingtonului, 
Europa a avut la dispoziŃie mai bine de şase decenii 
pentru a se ridica din cenuşa celui de-al Doilea 
Război Mondial şi să construiască o platformă solidă 
pentru suveranitatea împărtăşită şi a unor noi norme 
de guvernare internaŃională. Acum, este timpul să 
împartă responsabilităŃile globale cu SUA”16. 

De asemenea, la nivelul NATO, această 
reconsiderare a relaŃiilor transatlantice se poate 
traduce şi într-o reîntoarcere la funcŃia de bază a 
AlianŃei – apărarea colectivă. Închiderea teatrelor de 
operaŃii din Afganistan şi Irak, derularea misiunii 
din Libia sub conducerea statelor europene poate 
releva tendinŃa de a renunŃa la misiunile non-articol 
5 pentru cele tip articol 5. În acelaşi timp, de 
remarcat este însă că proiectul scutului antirachetă 
rămâne viabil, iar construcŃia lui continuată. Toate 
acestea, împreună cu iniŃiativa „smart defence”, pot 
releva faptul că principalul garant al securităŃii 
Europei va fi UE, respectiv statele sale membre, 
SUA jucând un rol de „asigurător al asigurătorilor”, 
„un asigurător de ultimă instanŃă”17.  

În opinia noastră, acesta este punctul esenŃial în 
care se regăseşte principala schimbare a relaŃiei 
dintre NATO şi UE în contextul multipolarităŃii – 
implicarea mai mare a statelor europene în 
asigurarea propriei securităŃi, însă acestei necesităŃi 
îi sunt ataşate provocări serioase. 

O primă astfel de provocare se referă la 
capacitatea financiară şi instituŃională a europenilor 
de a îndeplini cu succes acest rol pe scena europeană 
şi internaŃională. UE nu doar că a fost puternic 
afectată de criza economică şi financiară ale cărei 
efecte continuă să le resimtă inclusiv în domeniul 
bugetelor de apărare, dar a şi trecut relativ recent 
printr-o reformă a instituŃiilor aferente Politicii de 
Securitate şi Apărare Comune. Mai mult, UE trece şi 
printr-o reală criză politică, în care însăşi viabilitatea 
şi şansele de supravieŃuire ale construcŃiei sunt puse 
sub semnul întrebării şi, cu atât mai mult, 
capacitatea sa de a supravieŃui acestei perioade de 



 
 
 
 

 

 
 11 

ample schimbări la nivelul mediului strategic 
internaŃional, concomitent cu accentuarea lipsei 
coerenŃei şi coeziunii pe plan intern. 

De altfel, multe dintre evenimentele din ultimii 
trei ani au constituit atât demonstraŃii ale conturării 
acestui nou rol al statelor europene în planul 
securităŃii regionale, cât şi ale insuficientei capacităŃi 
ale acestora de a le aborda în mod eficient, utilizând 
cadrul instituŃional şi instrumentele UE. Unul dintre 
exemplele elocvente în acest sens este cazul Libiei 
(2011), unde statele europene au fost cele care au 
condus operaŃia militară Unified Protector, dar sub 
egida NATO, intervenŃia Uniunii putând fi apreciată, 
în cel mai bun caz, ca fiind marginală.  

O altă demonstraŃie a incapacităŃii de reacŃie a 
UE a fost demonstrată în contextul evenimentelor 
din Mali, în 2012, când autorităŃile au pierdut 
controlul asupra nordului Ńării. Guvernul malian a 
solicitat intervenŃia militară a FranŃei şi, finalmente, 
trupele acesteia au pus capăt insurgenŃei. Problema 
centrală în acest caz a constat în faptul că pe cât era 
de necesară şi justificată intervenŃia UE în această 
situaŃie, pe atât de evidentă a fost lipsa capacităŃii 
sale de a interveni decisiv în rezolvarea unei crize 
dintr-un stat, caracterizat drept „un partener 
important al UE în Africa de Vest”18. ReacŃia UE 
faŃă de această criză este descrisă, chiar şi pe pagina 
web oficială a Serviciului European de AcŃiune 
Externă, astfel: „De la începutul crizei din Mali 
(rebeliunea din nord, din 2012, şi lovitura de stat din 
martie 2013), UE a fost alături de această Ńară 
(s.n.), susŃinând activ organizaŃiile regionale 
(Comunitatea Economică a Statelor din Africa 
Centrală şi Uniunea Africană) în eforturile lor de a 
identifica o soluŃie”19. Pe 18 februarie 2013, UE a 
lansat totuşi EU Training Mission (EUTM), cu 
scopul de a contribui la antrenamentul şi organizarea 
forŃelor militare maliene20.  

Faptul că UE şi statele sale membre nu şi-au 
definitivat încă instrumentele şi capacitatea de a 
interveni în managementul crizelor din vecinătatea 
lor a fost confirmat şi de evoluŃia crizei din Siria. 
Începută ca parte a valului de revolte populare ce au 
afectat Africa de Nord şi Orientul Mijlociu încă din 
2011, revolta împotriva regimului lui Bashar al 
Assad a escaladat către un veritabil război civil, 
punctul culminant al acesteia fiind reprezentat de 
utilizarea de arme chimice de către guvern împotriva 
rebelilor. IntervenŃia comunităŃii internaŃionale, 
blocată până la acest punct de opoziŃia Chinei şi a 
Rusiei în Consiliul de Securitate, a fost acceptată ca 
fiind necesară totuşi. De reŃinut este că evenimentele 
din Siria se petrec în primii ani de eforturi ale Casei 

Albe de a-şi concentra politica externă preponderent 
asupra regiunii Asia-Pacific. Conform viziunii SUA 
asupra politicii externe, conturată după punctul 
culminant al crizei economice şi financiare, Siria nu 
face parte din regiunea asupra căreia se concentrează 
priorităŃile strategice ale Americii, ci din una dintre 
regiunile în care partenerii europeni ar trebui să îşi 
demonstreze capacitatea de a acŃiona ca actori 
globali alături de Washington, împărtăşind 
responsabilităŃile globale în materie de securitate. 

În ceea ce priveşte UE, Siria face parte din 
spaŃiul vizat prin Politica Europeană de Vecinătate, 
iniŃiativă menită să asigure un spaŃiu de securitate 
stabil în proximitatea graniŃelor UE. O implicare 
majoră a Uniunii era, prin urmare, mai mult decât 
justificată. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât 
turbulenŃele din Siria afectează serios un alt stat cu 
care Bruxelles şi-a propus să îşi dezvolte relaŃiile, 
stat care traversează el însuşi o perioadă în care 
securitatea internă este puternic afectată de proteste 
ale populaŃiei contra liderilor politici – Turcia. Nu 
mai departe de iulie 2013, în contextul unei reacŃii 
violente a autorităŃilor turce contra protestatarilor, 
liderii de la Bruxelles îşi propuneau un parteneriat 
consolidat cu Turcia şi revigorarea procesului de 
aderare a acesteia21. La toate acestea, putem adăuga 
relevanŃa strategică pe care Turcia o are pentru UE 
din perspectiva securităŃii energetice, a relaŃiilor cu 
FederaŃia Rusă şi a echilibrului de putere în Zona 
Extinsă a Mării Negre22. Prin urmare, ar fi fost de 
aşteptat o intervenŃie majoră a Uniunii în 
managementul crizei din Siria, cel puŃin din punct de 
vedere diplomatic şi umanitar, căi prin care UE s-a 
afirmat ca actor relevant de securitate pe arena 
internaŃională, constituind chiar valoarea adăugată 
adusă de europeni în planul managementului 
crizelor. ReacŃia practică a UE în acest sens a 
constat într-un embargo asupra armelor şi 
echipamentelor ce pot fi utilizate pentru represiunea 
internă şi sancŃiuni punctuale pentru cei ce au luat 
parte la represiune, măsuri care, în condiŃiile „crizei 
armelor chimice” din august 2013, s-au dovedit 
insuficiente pentru a putea aprecia că Uniunea are o 
contribuŃie reală la managementul acestei crize, 
afectându-i în mod clar credibilitatea ca actor 
regional şi internaŃional relevant.  

Nici la nivelul NATO nu s-a conturat încă o 
acŃiune comună în acest caz, secretarul general al 
AlianŃei anunŃând doar că modul în care intervenŃia 
în Siria se va desfăşura rămâne opŃiunea statelor 
membre, NATO neavând încă niciun rol stabilit. 
Astfel, la momentul redactării acestui articol, 
gestionarea acestei crize este discutată între SUA şi 
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Rusia în termenii unei intervenŃii militare. 
Atitudinea Washingtonului şi a Moscovei faŃă de 
această criză relevă faptul că cele două se îndreaptă 
către multilateralism, practica firească de a aborda 
relaŃiile internaŃionale în context multipolar. 
Problema care se ridică însă în cazul amintit se 
referă la rolul jucat de UE în gestionarea acestei 
crize, mai ales având în vedere că evenimentele au 
loc în vecinătatea sa.  

Un alt aspect care capătă din ce în ce mai multă 
importanŃă pentru relaŃiile dintre NATO şi UE, în 
contextul tranziŃiei sistemului internaŃional către o 
configuraŃie multipolară, este reprezentat de locul pe 
care îl vor avea relaŃiile celor două organizaŃii cu 
actorii din Asia-Pacific. Pe de o parte, după cum am 
demonstrat anterior, glisarea intereselor strategice 
ale SUA către Asia-Pacific echivalează cu creşterea 
necesităŃii ca europenii să se angajeze mai mult în 
asigurarea propriei securităŃi şi în furnizarea 
securităŃii vecinătăŃii apropiate. Concomitent, atât la 
nivelul NATO, cât şi al UE, se poate observa o 
tendinŃă de a urma SUA în ceea ce priveşte interesul 
acordat regiunii Asia-Pacific.  

Schimbarea în planul liniilor directoare ale 
politicii externe ale SUA a atras modificări şi în 
modul în care OrganizaŃia Nord-Atlantică abordează 
securitatea internaŃională. Dezvoltarea şi 
consolidarea parteneriatelor a constituit dintotdeauna 
una dintre căile de asigurarea a securităŃii 
internaŃionale în viziunea NATO, dar, în perioada ce 
a urmat crizei economice şi financiare, se poate 
remarca o atenŃie deosebită acordată acestor 
iniŃiative, în special celor care vizează actori din 
regiunea Asia-Pacific. Astfel, se vorbeşte despre 
două organizaŃii care funcŃionează sub o singură 
umbrelă23 – una văzută ca nucleu al alianŃei, care 
funcŃionează pe baza principiului securităŃii 
colective şi pe cel stipulat în articolul 5 din Tratatul 
de la Washington, şi o alta globală, cuprinzând 
statele partenere, deschisă angajării în acŃiuni 
dincolo de graniŃele Europei, dar fără a presupune 
participarea obligatorie a tuturor celor 28 de state 
membre. 

Şi la nivelul UE se vorbeşte despre o „pivotare 
europeană”24, nu atât din punct de vedere militar, cât 
mai ales din perspectivă economică, monetară, 
tehnologică şi a aspectelor de „soft power”, tendinŃă 
ce a debutat, conform sursei citate, cu un deceniu în 
urmă. PoziŃia Uniunii faŃă de Asia-Pacific se poate 
dovedi o lamă cu două tăişuri. Pe de o parte, 
implicarea UE în această regiune ar putea fi 
interpretată ca o racordare a europenilor la tendinŃele 
globale, iar pe de altă parte, ca o risipă de energie, 

având în vedere nu doar responsabilitatea crescută 
pentru propria securitate, ci şi irelevanŃa pe care 
Uniunea ar avea-o în Asia-Pacific din perspectiva 
securităŃii. Dezvoltarea relaŃiilor economice şi 
comerciale ar putea constitui, totuşi, şi în opinia 
noastră, un aspect pozitiv în dezvoltarea UE ca actor 
internaŃional.  

De asemenea, o implicare economică a Europei 
în Asia-Pacific ar constitui un semn al 
responsabilităŃii asumate în cadrul parteneriatului 
transatlantic, mai ales dacă aceasta va contribui şi la 
diminuarea efectelor crizei economice şi financiare 
pentru UE. În acest sens, este relevant discursului lui 
Hillary Clinton (noiembrie 2012), în care menŃiona 
că cea mai mare ameninŃare la adresa securităŃii şi 
parteneriatului transatlantic este un viitor economic 
slab pe unul sau pe ambele maluri ale Atlanticului. 
În cadrul aceluiaşi discurs, sunt subliniate nu doar 
intenŃia şi interesul SUA de a menŃine parteneriatul 
cu Europa într-o formă adaptată noilor realităŃi 
internaŃionale, ci şi rolul acestui parteneriat în 
urmărirea intereselor economice şi strategice în 
regiunea Asia-Pacific. „Pivotarea noastră către Asia 
nu este o pivotare în afara Europei. Dimpotrivă, ne 
dorim ca Europa să se angajeze mai mult în Asia 
împreună cu noi şi să vadă această regiune nu doar 
ca o piaŃă, ci şi ca un punct de concentrare a 
angajării noastre comune”25. Dar, în opinia noastră, 
implicarea UE în Asia-Pacific trebuie să se realizeze 
după o reorganizare realistă şi pragmatică a 
priorităŃilor strategice ale Europei. 

 
Concluzii 

Parteneriatul euroatlantic rămâne unul de o 
importanŃă crucială pentru actorii de pe ambele 
Ńărmuri ale Atlanticului. RelaŃia dintre SUA şi 
Europa este una bine consolidată, cimentată, 
fundamentată pe un set de valori şi interese comune 
ce poate asigura baza unor relaŃii sustenabile, în 
ciuda divergenŃelor de opinie ce se pot ivi de-a 
lungul timpului. Oricine ar fi tentat să subliciteze 
importanŃa fundamentului cultural, valoric, istoric 
comun în crearea de alianŃe poate supune analizei 
tipul de dificultăŃi întâlnite în cooperarea dintre SUA 
şi China sau dintre SUA şi Rusia.  

Aşa cum declinul relativ al puterii SUA nu 
echivalează cu un viitor al sistemului internaŃional 
fără SUA ca actor global, nici politica SUA faŃă de 
partenerii europeni nu echivalează cu o 
„abandonare” a acestora, ci cu imperativul clar al 
împărŃirii responsabilităŃii, a echilibrării sarcinilor în 
materie de securitate, ceea ce are repercusiuni clare 
asupra relaŃiei dintre NATO şi Uniunea Europeană. 
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Acest principiu al echilibrării sarcinilor se reflectă 
atât în plan strategic, cât mai ales economic. 
Uniunea Europeană, deşi marcată în continuare de 
serioase dificultăŃi economice şi politice pe plan 
intern, va trebui să îşi asume un rol crescut în 
privinŃa generării propriei securităŃi şi a stabilităŃii 
spaŃiului învecinat. Totuşi, evenimentele recente 
indică existenŃa unor vulnerabilităŃi clare în acest 
sens, UE remarcându-se în ceea ce priveşte 
managementul crizelor din vecinătatea apropiată, din 
păcate, prin ineficienŃă, dificultate de reacŃie sau 
reacŃii insuficiente, cu un impact prea mic pentru a 
putea face diferenŃa între stabilitate şi instabilitate, 
chiar şi din perspectiva instrumentelor care au făcut 
Uniunea un actor relevant pe arena internaŃională 
(dimensiunea civilă a managementului crizelor, 
diplomaŃie, ajutor umanitar etc.).  

De reŃinut este şi faptul că această 
responsabilitate nu echivalează şi cu o îndreptare 
spre irelevanŃă a SUA şi a NATO pentru securitatea 
spaŃiului european, relaŃia cu acestea fiind de 
aşteptat să funcŃioneze ca asigurare pentru primele 
menŃionate, SUA jucând un rol de „asigurător al 
asigurătorilor”, „un asigurător de ultimă instanŃă”26. 
În substratul acestui proces de reîmpărŃire a 
responsabilităŃilor, se poate identifica ideea că este 
necesar ca europenii să se comporte ca parteneri 
egali. 
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BRICS a primit, chiar anterior alăturării Africii 

de Sud, un rol deosebit de important pe scena lumii: 

acela de a transforma sistemul internaŃional din 

unul preponderent unipolar, dominat de SUA, în 

unul multipolar. Analizând caracteristicile socio-

economice şi militare ale Ńărilor BRICS, diferenŃele 

dintre ele sunt evidente şi, în acest context, autorul 

îşi propune studierea şi clarificarea unor 

neconcordanŃe existente între dorinŃa de constituire 

a unui grup omogen, cu o singură voce puternică, şi 

caracteristicile şi interesele diferite, adesea 

antagoniste, ale statelor membre. 

Cuvinte-cheie: unipolaritate, multipolaritate, 

omogenitate, interese comune, securitate, apărare 

naŃională, BRICS. 

 

Introducere 
În urmă cu peste zece ani, Jim O’Neill, analist la 

Goldman Sachs, introduce în analiza oportunităŃilor 
de investiŃii în economiile în dezvoltare termenul 
BRIC. El previzionează că, peste zece ani, ponderea 
Ńărilor BRIC, în special a Chinei, în PIB-ul mondial 
va creşte, dând naştere la noi aspecte importante 
referitoare la impactul economic global al politicilor 
fiscale şi monetare ale acestor Ńări1. În acest sens, 
O’Neill recomandă reorganizarea forumurilor 
decizionale mondiale, în special a G7, astfel încât să 
includă şi reprezentanŃi al BRIC. Referindu-ne la 
BRIC, facem apel în mod evident la Brazilia, 
FederaŃia Rusă, India şi China, Ńări cărora, în anul 
2011, li s-a alăturat şi Africa de Sud (BRIC a devenit 
BRICS) într-un forum iniŃiat în 2008 dedicat 
dezbaterii problemelor ce Ńin de relevanŃa lor ca mari 
puteri economice în devenire. Acest statut este 
corelat unui rol la fel de important: acela de a 
transforma sistemul internaŃional din unul 
preponderent unipolar, în care domină cu certitudine 

 
 

SUA, în unul multipolar. Chiar dacă, în opinia 
noastră, rolul acesta este mult prea ambiŃios pentru 
mare parte a Ńărilor din grupul adus în discuŃie, în 
primul deceniu al secolului al XXI-lea nu a putut fi 
negată existenŃa unei tendinŃe ascendente a 
economiilor Ńărilor BRICS, ceea ce trimite la ideea 
dezvoltării lor ca mari puteri, deoarece economia 
constituie una dintre cele mai importante 
componente ale puterii unei Ńări. Este evident că, pe 
măsură ce îşi dezvoltă puterea economică, o Ńară 
tinde să dezvolte şi componenta militară a puterii, 
astfel încât să îşi protejeze interesele proprii şi să îşi 
extindă influenŃa internaŃională. În acest sens, cele 
mai frecvent apelate exemple sunt cel al Chinei şi 
Indiei, ce ilustrează, pe de o parte, atât de dezbătutul 
transfer al puterii dinspre emisfera vestică spre cea 
estică, cât şi aspiraŃiile în materie de securitate ale 
Ńărilor de pe continentul Asiatic. 

Cu aproximativ patru ani în urmă, Institutul Regal 
pentru RelaŃii InternaŃionale Egmont, din Belgia, a 
editat raportul BRIC în lume: puterile emergente, 
Europa şi viitoarea ordine2, al cărui titlu în limba 
engleză, A BRIC in the World: Emerging Powers, 
Europe, and the Coming Order, face trimitere la 
semnificaŃia cuvântului brick, tradus în limba română 
cărămidă. Autorul raportului, Thomas Renard, 
demonstrează, folosind un aparat ştiinŃific coerent, că 
în spatele acronimului BRIC se află o poveste mult 
mai importantă – aceea a Chinei ce, ca urmare a crizei 
economice globale, şi-a construit imaginea de actor 
economic global cheie cu capacitatea de a provoca în 
următorii ani SUA în ceea ce priveşte statutul 
internaŃional. În ceea ce priveşte India, Renard 
consideră că urmează modelul Chinei, dar mult mai 
încet şi mai puŃin spectaculos, în timp ce Rusia şi 
Brazilia sunt „cel mai puŃin emergente” puteri3. 
Autorul aduce în discuŃie şi afilierea Africii de Sud la 
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BRIC4 (raportul a fost publicat în anul 2009), în 
contextul în care afirmă că ordinea multipolară 
implică emergenŃa unor noi poli de putere, 
recunoscând astfel rolul pe care această Ńară îl joacă 
la nivel global.  

În aceeaşi perioadă, în anul 2010, experŃii indieni 
Nandan Unnikrishnan şi Samir Saran au publicat 
lucrarea BRIC în noua ordine mondială – 

perspective ale Braziliei, Chinei, Indiei şi Rusiei
5
,  în  

care afirmă că „Ńările BRIC reprezintă azi un grup de 
naŃiuni din ce în ce mai coeziv, cu o viziune comună 
şi angajament mutual de a colabora şi modela o 
ordine mondială mai echitabilă şi prosperă”6. Aşadar, 
imaginea BRIC (BRICS) variază de la un grup condus, 
de fapt, de China, ce urmăreşte propriile interese, la 
un grup omogen dedicat păcii şi securităŃii în lume. În 
opinia noastră, BRICS se află, în realitate, între 
aceste două  abordări extreme şi, în cele ce urmează, 

vom analiza din punct de vedere economic şi militar 
Ńările BRICS cu scopul de a clarifica câteva 
neconcordanŃe existente între imaginea simplistă de 
grup relativ omogen şi diferenŃele vizibile dintre 
aceste Ńări atât în ceea ce priveşte indicatorii socio-
economici şi militari specifici, cât şi în termeni de 
statut şi rol internaŃional. 

 
1. Se poate vorbi despre un grup relativ omogen 

atunci când există diferenŃe semnificative 
în termeni de PIB, populaŃie şi cheltuieli 

pentru apărare? 
În prezent, PIB-ul celor cinci Ńări reprezintă 

aproximativ 38% din PIB-ul mondial, comparabil cu 
PIB-urile însumate ale SUA, Germaniei, Marii 
Britanii şi FranŃei (Figura nr. 1), ce deŃin statutul de 
superputere (prima dintre acestea), respectiv mari 
puteri ale arenei internaŃionale (celelalte trei Ńări).  

.
 

Celelalte Ńări ale lumii: 

38.202 mld. USD

SUA: 

15.940 mld. USD

Germania: 

3.250 mld. USD

Marea Britanie: 

2.375 mld. USD

Africa de Sud: 

592 mld. USD

China: 

2.555 mld. USD

India: 

12.610 mld. USD

FederaŃia Rusă: 

4.761 mld. USD

Brazilia: 

2.394 mld. USD

FranŃa: 

2.291 mld. USD

BRICS

22.912 mld. USD

Superputere şi mari 
puteri:

23.856 mld. USD
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Figura nr. 1. Produsul intern brut în lume şi în Ńările BRICS în anul 20127 

 
China se detaşează evident din grupul acestor 

Ńări, cu un PIB de peste 12 trilioane dolari la o 
populaŃie de peste 1,3 miliarde locuitori şi un 
teritoriu de 9.596.961 km2. India, deşi cu un număr 
al populaŃiei comparabil cu cel al Chinei (1,2 
miliarde), dar cu un teritoriu de aproximativ trei ori 
mai mic, are un PIB de trei ori mai mic decât al 
Chinei. O diferenŃă şi mai mare în termeni de 
valoare a PIB se înregistrează între China şi Rusia, 
aceasta din urmă având un PIB de aproximativ cinci 

ori mai mic, la o populaŃie de 142.500.482 de 
locuitori şi o suprafaŃă de 17.098.242 km2. Cu toate 
acestea, în ceea ce priveşte venitul pe cap de 
locuitor, Rusia se evidenŃiază cu 17.000 USD/cap 
locuitor, urmată de Brazilia – 12.000 USD/cap 
locuitor, Africa de Sud – 11.300 USD/cap locuitor, 
China – 9.100 USD/cap locuitor şi India – 3.900 
USD/cap locuitor. Plasarea Africii de Sud pe locul al 
treilea în cadrul BRICS în ceea ce priveşte venitul pe 
cap de locuitor este, într-o mare măsură, artificială, 
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deoarece populaŃia aflată sub limita sărăciei este 
estimată la 31,3% din numărul total, în timp ce, 
pentru China, statisticile furnizează un procent de 
doar 13,4%, comparabil cu cel al Rusiei (12,7%) al 
cărei venit pe cap de locuitor este de aproximativ 
două ori mai mare decât cel chinez.8 

Perspectiva acestor Ńări pentru anul 2013 nu mai 
este caracterizată de acelaşi optimism care l-a 
determinat pe Jim O’Neill să plaseze BRIC (BRICS) 
la masa internaŃională a deciziilor în probleme 
economice şi financiare. Se observă o încetinire a 
ritmului de creştere economică susŃinut ce le-a 
propulsat cu peste un deceniu în urmă în grupul 
puterilor emergente: China se pare că nu va reuşi să 
atingă Ńinta oficială de creştere de 7,5%, iar rata de 
creştere a economiei indiene (aproximativ 5%), a 
celei braziliene (aproximativ 2,5%) şi a celei ruse 

(aproximativ 2,5%) nu reprezintă nici măcar 
jumătate din cea înregistrată în perioada de boom 
economic9. Analiştii economici semnalează faptul că 
era pieŃelor emergente s-a încheiat, iar potenŃiala 
creştere economică a acestor Ńări va fi mult mai 
lentă, cu un impact profund pe termen lung asupra 
economiei mondiale10. 

Dincolo de această situaŃie determinată de 
persistenŃa crizei economice şi financiare, dar şi 
dincolo de imaginea pe care o au în plan 
internaŃional, din analiza datelor statistice se observă 
că Rusia şi China pot fi considerate ca fiind 
principalii actori din cadrul BRICS. Mai mult, cele 
două Ńări se detaşează şi din punct de vedere al 
cheltuielilor pentru apărare, după cum se poate 
vedea în Figura nr. 2.                    . 
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Figura nr. 2. Cheltuielile pentru apărare ca procent din PIB în Ńările BRICS în anul 201211 

 
Chiar dacă, în ceea ce priveşte sumele alocate 

pentru apărare, Rusia este devansată de India cu 86 
miliarde USD, faŃă de 75 miliarde USD, calculând 

valoarea cheltuielilor pentru apărare/cap locuitor 
situaŃia se schimbă, după cum se poate observa din 
Figura nr. 3. 
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Figura nr. 3. Cheltuielile pentru apărare pe cap de locuitor în Ńările BRICS în anul 201212
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Un alt indicator ce ilustrează modul în care 
aceste Ńări abordează problematica securităŃii şi 
apărării naŃionale este distribuŃia cheltuielilor pentru 
apărare pe categorii. Statisticile publice13 identifică 

în acest caz patru principale categorii de cheltuieli: 
achiziŃii; cercetare, dezvoltare, pregătire şi evaluare; 
personal; operaŃii şi întreŃinere. 
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Figura nr. 4. DistribuŃia cheltuielilor pentru apărare pe categorii principale în Ńările BRICS 
în anul 201214 

 

Statisticile publice15 identifică în acest caz patru 
principale categorii de cheltuieli: achiziŃii; cercetare, 
dezvoltare, testare şi evaluare; personal; operaŃii şi 
întreŃinere. 

DiferenŃele mari între cele patru Ńări, vizibile în 
figura nr. 4, sunt rezultatul faptului că procentul 
alocat fiecărei categorii de cheltuieli variază de la 
Ńară la Ńară, în funcŃie de mai multe variabile, precum 
numărul forŃelor, bugetul apărării, principalele 
activităŃi şi domenii de interes ale instituŃiilor din 
sistemul de apărare, viziunea strategică asupra 
apărării etc. 

Este evident, aşadar, că nu se poate vorbi despre 
omogenitate într-un grup în care analiza indicatorilor 
socio-economici şi militari dezvăluie diferenŃe 
semnificative între cei cinci actori, dar aceasta nu 
impietează activitatea grupului ce se rezumă la 
dezbaterile în cadrul forumurilor, dorinŃa de a crea o 
nouă bancă pentru dezvoltare16 şi exerciŃii militare 
comune. Putem compara această situaŃie cu cazurile 
ONU, NATO sau UE, unde diferenŃele de dezvoltare 
dintre statele membre sunt mult mai vizibile, deşi 
trebuie să subliniem faptul că nivelul de 
instituŃionalizare al BRICS – ca formă de cooperare 
– este semnificativ inferior celui al organizaŃiilor 
internaŃionale enunŃate. 

 
2. Viziunea BRICS asupra apărării 

şi securităŃii 
BRICS nu a dezvoltat mecanisme proprii de 

cooperare militară, însă întâlnirile în cadru 

multilateral aduc în dezbatere şi aspecte de 
securitate, precum stabilitatea strategică, securitatea 
regională şi internaŃională, neproliferarea armelor de 
distrugere în masă şi rezolvarea conflictelor 
regionale. De asemenea, conform declaraŃiilor 
oficiale, Ńările BRICS îşi coordonează eforturile 
pentru a întări rolul ONU în combaterea terorismului 
internaŃional, implementând Strategia Globală de 
Combatere a Terorismului, adoptând convenŃiile 
antiteroriste şi aplicând rezoluŃiile Consiliului de 
Securitate al ONU17. Alte domenii de cooperare a 
celor cinci Ńări sunt securitatea informaŃiilor şi lupta 
împotriva pirateriei, aceasta din urmă, deoarece 
fiecare dintre Ńările BRICS este sau doreşte să fie o 
mare putere maritimă18. 

Dincolo de declaraŃiile comune referitoare la 
securitate, Ńările în discuŃie au propria viziune asupra 
apărării şi securităŃii naŃionale ce este constituită atât 
în funcŃie de statutul, cât şi de rolul pe care 
respectiva Ńară le deŃine la nivel internaŃional. 
Documentele programatice din domeniul apărării şi 
securităŃii reprezintă un element semnificativ al 
analizei viziunii asupra apărării naŃionale, alături de 
categoriile şi dimensionarea forŃelor armate. În cazul 
Ńărilor BRICS, diferenŃele în ceea ce priveşte aceste 
ultime două elemente sunt semnificative: chiar dacă, 
din punct de vedere economic, se poate vorbi despre 
caracteristici comune, din punct de vedere militar, 
nu există omogenitate în acest grup, după cum vom 
arăta în cele ce urmează. 
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2.1. Brazilia 
Componentele-cheie ale apărării naŃionale sunt: 
- categorii de forŃe armate: ForŃe Terestre, ForŃe 

Navale (includ AviaŃia Navală şi Infanteria Marină), 
ForŃele Aeriene19; 

- personal: militari activi – 318.500 de persoane; 
forŃe paramilitare – 395.000 de persoane; rezervă – 
1.340.000 de persoane20; 

- principalele documente programatice: Politica 
pentru Apărare NaŃională (2005), Strategia 
NaŃională a Apărării (2008), Carta Albă a Apărării 
NaŃionale (2012); 

- elemente-cheie: garantarea suveranităŃii, 
patrimoniului naŃional şi a integrităŃii teritoriale; 
apărarea intereselor naŃionale, a cetăŃenilor, a 
bunurilor şi resurselor Braziliei în străinătate; 
contribuŃia la păstrarea coeziunii şi unităŃii naŃionale, 
la stabilitatea regională, la menŃinerea păcii şi 
securităŃii internaŃionale; intensificarea implicării 
Braziliei pe scena internaŃională, în special în 
procesul decizional; menŃinerea unor forŃe armate 
moderne, integrate, instruite şi echilibrate, precum şi 
creşterea nivelului de profesionalizare, de operare în 
comun şi implementare corespunzătoare pe teritoriul 
naŃional; conştientizarea societăŃii braziliene cu 
privire la importanŃa problemelor de apărare a Ńării; 
dezvoltarea bazei industriale de apărare orientată 
spre obŃinerea autonomiei în ceea ce priveşte 
tehnologiile indispensabile; organizarea forŃelor 
armate; structurarea forŃelor armate în jurul 
capacităŃilor, dotându-le cu personal şi echipamente 
compatibile cu planificarea strategică şi 
operaŃională; dezvoltarea potenŃialului logisticii de 
apărare şi al mobilizării naŃionale21. 

Abordarea braziliană asupra apărării porneşte de la 
premisa că aceasta este, prin tradiŃie şi convingere, o 
Ńară care sprijină pacea. În ceea ce priveşte principiile 
după care se ghidează în afacerile externe, Brazilia 
adoptă o postură nonintervenŃionistă, în apărarea păcii 
şi de rezolvare paşnică a conflictelor22.  

Strategia naŃională de apărare este considerată 
inseparabilă de strategia naŃională de dezvoltare, 
aceasta din urmă determinând-o pe prima, care, la 
rândul său, furnizează protecŃie pentru implementarea 
celei din urmă. Strategia este structurată pe trei axe: 
organizarea ForŃelor Armate pentru îndeplinirea mai 
eficientă a mandatului constituŃional şi a misiunilor pe 
timp de pace şi război; reorganizarea industriei de 
apărare pentru a răspunde necesităŃilor forŃelor; 
reevaluarea serviciului militar obligatoriu, care să 
funcŃioneze ca un spaŃiu republican în care naŃiunea 
este mai presus de stratificarea socială23. 

Cel mai nou document programatic în sfera 
apărării, Carta Albă a Apărării NaŃionale (iulie 

2012), reafirmă principiul nonintervenŃiei, politica 
externă a Braziliei fiind orientată către vecinătatea 
geopolitică imediată: America de Sud, sudul 
Oceanului Atlantic şi coasta de vest a Africii. 
Problemele de securitate ce preocupă spaŃiul 
euroatlantic de peste un deceniu – traficul de droguri, 
pirateria, ameninŃările cibernetice, terorismul 
internaŃional, conflictele pentru resurse etc. – sunt 
considerate „noi teme” a căror importanŃă nu este 
precizată24. 

În contextul regional, Brazilia este privită ca cea 
mai capabilă putere militară ce continuă să îşi 
dezvolte forŃele armate şi, în special, capacitatea de 
proiecŃie a puterii. 

 
2.2. FederaŃia Rusă 
Componentele -cheie ale apărării naŃionale sunt: 
- categorii de forŃe armate: ForŃele Terestre, 

ForŃele Navale, ForŃele Aeriene, Trupele 
Aeropurtate, ForŃele Strategice, Trupele de Apărare 
AerospaŃială25; 

- personal: militari activi – 845.000 persoane; 
forŃe paramilitare – 519.000 persoane; rezervă – 
20.000.000 persoane26; 

- principalele documente programatice: Doctrina 
Militară a FederaŃiei Ruse (2010), Strategia de 
Securitate NaŃională a Rusiei până în anul 2020 
(2009); 

- elemente-cheie: apărarea naŃională, securitatea 
statului şi cea socială, ca principale priorităŃi de 
securitate naŃională; prevenirea războaielor şi 
conflictelor globale şi regionale; realizarea apărării 
strategice cu scopul asigurării securităŃii militare a 
Ńării; realizarea apărării naŃionale pe baza principiilor 
suficienŃei şi eficacităŃii rezonabile, incluzând 
mijloace nonmilitare de răspuns, mecanisme ale 
diplomaŃiei publice şi ale operaŃiilor de pace, precum 
şi cooperare militară internaŃională; asigurarea 
securităŃii militare, prin dezvoltarea şi îmbunătăŃirea 
organizaŃiei militare şi a potenŃialului defensiv al 
statului27; neutralizarea posibilelor pericole şi 
ameninŃări militare, folosind mijloace nonmilitare; 
menŃinerea stabilităŃii strategice şi a potenŃialului de 
descurajare nucleară la un nivel adecvat; menŃinerea 
ForŃelor Armate şi a celorlalte trupe la nivelul cerut 
de pregătire de luptă; întărirea sistemului de securitate 
colectivă în cadrul OrganizaŃiei Tratatului pentru 
Securitate Colectivă; participarea în activitatea 
internaŃională de menŃinere a păcii; participarea la 
lupta împotriva terorismului  internaŃional; rezervarea  
 
dreptului de a folosi armamentul nuclear ca răspuns la  
utilizarea armelor nucleare sau a altor arme de 
distrugere în masă împotriva Rusiei sau a aliaŃilor săi, 
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dar şi în cazul unei agresiuni împotriva FederaŃiei 
Ruse, implicând armament convenŃional ce ameninŃă 
însăşi existenŃa statului28. 

Chiar dacă este alăturată Braziliei, Indiei, Chinei şi 
Africii de Sud, în dezbaterile referitoare la distribuŃia 
de putere în lume, FederaŃia Rusă rămâne, cel puŃin 
prin imaginea promovată, principalul actor 
internaŃional, considerat contrapartidă la NATO, UE 
şi SUA. De altfel, Doctrina Militară a FederaŃiei 

Ruse din 2010 identifică drept principal pericol 
militar extern dorinŃa de a conferi potenŃialului de 
forŃă a NATO funcŃii globale ce contravin normelor 
internaŃionale şi de a muta infrastructura militară a 
Ńărilor membre ale AlianŃei mai aproape de graniŃele 
FederaŃiei Ruse, inclusiv prin expansiunea blocului29. 
Alte asemenea pericole sunt considerate a fi 
următoarele: încercările de destabilizare a situaŃiei în 
state şi regiuni şi de a submina stabilitatea strategică; 
desfăşurarea (constituirea) de contingente de trupe ale 
altor state (grupări de state) pe teritoriile statelor 
învecinate FederaŃiei Ruse, aliaŃilor săi şi în apele 
adiacente; crearea şi desfăşurarea sistemelor 
strategice de apărare antirachetă ce subminează 
stabilitatea globală şi violează corelarea existentă a 
forŃelor în sfera rachetelor nucleare; militarizarea 
spaŃiului cosmic şi desfăşurarea unor sisteme 
strategice de arme de precizie nenucleare; pretenŃiile 
teritoriale la adresa FederaŃiei Ruse şi a aliaŃilor săi şi 
interferarea cu afacerile interne ale acesteia; 
proliferarea armelor de distrugere în masă, a 
rachetelor şi tehnologiei rachetelor, precum şi 
creşterea numărului statelor care posedă armament 
nuclear; violarea acordurilor internaŃionale de către 
state şi neconformarea la tratatele internaŃionale 
semnate anterior în sfera limitării şi reducerii 
armamentelor; folosirea forŃei militare pe teritoriile 
statelor vecine FederaŃiei Ruse şi violarea Cartei 
ONU şi a altor norme de drept internaŃional; prezenŃa 
(emergenŃa) unor puncte de conflict armat şi 
escaladarea unor asemenea conflicte pe teritoriile 
statelor vecine FederaŃiei Ruse şi aliaŃilor săi; 
răspândirea terorismului internaŃional; emergenŃa unor 
puncte de tensiuni interetnice (interconfensionale), a 
activităŃilor unor grupări armate radicale internaŃionale 
în zone adiacente graniŃelor FederaŃiei Ruse şi ale 
aliaŃilor săi; prezenŃa unor contradicŃii teritoriale şi 
creşterea separatismului şi a extremismului violent 
(religios) în diverse părŃi ale lumii30. 

 
2.3. India 
Componente-cheie ale apărării naŃionale: 
- categorii de forŃe armate: ForŃele Terestre, 

Marina, ForŃele Aeriene, Paza de Coastă31; 

- personal: militari activi – 1.325.000 de 
persoane; forŃe paramilitare – 1.322.150 de 
persoane; rezervă – 1.155.000 de persoane32; 

- principalele documente programatice: Doctrina 
Armatei Indiene (2004), rapoartele anuale ale 
Ministerului Apărării; 

- elemente-cheie: conservarea intereselor 
naŃionale şi asigurarea suveranităŃii, integrităŃii 
teritoriale şi unităŃii Indiei împotriva ameninŃărilor 
externe prin descurajare sau prin purtarea unui 
război33; contributor la pacea şi stabilitatea regionale 
şi globală; întărirea participării în instituŃiile 
multilaterale; adâncirea parteneriatelor strategice cu 
diverse Ńări; dezvoltarea angajamentelor active şi 
colaborative cu Ńările vecine cu scopul promovării 
înŃelegerii mutuale, a păcii şi stabilităŃii regionale; 
apărarea Ńării în faŃa ameninŃărilor externe şi interne 
din întregul spectru al conflictului armat34.  

Spre deosebire de celelalte Ńări analizate, India nu 
are un proces de revizuire strategică, în sensul 
tradiŃional, similar celui occidental, însă aceasta nu 
înseamnă că obiectivele sale de securitate şi apărare 
naŃională nu sunt clar conturate, iar Raportul anual al 
Ministerului Apărării este considerat principalul 
document programatic în această sferă. Unii 
teoreticieni, precum Raja Mohan,35 afirmă că marea 
strategie indiană trebuie înŃeleasă ca trei cercuri 
concentrice: vecinătatea imediată sud-asiatică, 
vecinătatea extinsă şi nivelul global. Marea strategie 
vizează în special ultimele două niveluri unde India 
doreşte extinderea sferei de influenŃă, prin integrare 
economică şi comercială, proiecŃia puterii soft, 
echilibrarea alianŃelor din ce în ce mai numeroase şi 
complexe şi sporirea rolului în modelarea sistemului 
internaŃional. Mohan afirmă că primul cerc, cel al 
vecinătăŃii imediate, poate fi descris cel mai bine ca 
un mix de doctrine diferite referitoare la puterea 
militară, responsabilitatea nucleară şi gestionarea 
relaŃiilor cu Afganistan şi Pakistan36. 

Vecinătatea imediată constituie un subiect amplu 
dezbătut de comunitatea internaŃională, în special 
prin prisma aşa-numitei doctrine militare Cold Start, 
a cărei existenŃă este negată de India, ce vizează un 
posibil război cu Pakistan. 

În ceea ce priveşte problema nucleară, India 
declară că intenŃionează să menŃină un nivel minim 
credibil de descurajare nucleară şi se angajează să nu 
folosească prima armamentul nuclear. 

 
2.4. China 
Componentele-cheie ale apărării naŃionale: 
- categorii de forŃe armate: Armata Populară de 

Eliberare (ForŃe Terestre, Marina, ForŃe Aeriene şi 
Corpul 2 de Artilerie), PoliŃia Militară a Poporului, 
ForŃa de Rezervă a Armatei Populare de Eliberare37; 
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- personal: militari activi – 2.285.000 de 
persoane; forŃe paramilitare – 660.000 de persoane; 
rezervă – 510.000 de persoane38; 

- principalele documente programatice: 
Angajarea Diversificată a ForŃelor Armate ale 
Chinei (2013), Carta Albă a Apărării (2011); 

- elemente-cheie: salvgardarea suveranităŃii 
naŃionale, securităŃii şi integrităŃii teritoriale; 
sprijinirea dezvoltării paşnice a Ńării; obŃinerea 
victoriei în războaiele locale, în condiŃiile 
informatizării, extinderii şi intensificării pregătirii 
militare; autoadaptarea ForŃelor Armate la noile 
ameninŃări de securitate (formularea conceptului de 
securitate comprehensivă); conducerea eficientă a 
operaŃiilor altele decât războiul; extinderea cooperării 
în sprijinul securităŃii şi îndeplinirea obligaŃiilor 
internaŃionale ca iniŃiator, facilitator şi participant 
al/în formele de cooperare internaŃională39. 

Politica de apărare naŃională a Chinei este, după 
cum declară autorităŃile, pur defensivă. Pentru 
modernizarea acesteia este în curs de implementare 
o strategie de dezvoltare în trei paşi ce implică: 
informatizarea apărării naŃionale şi a ForŃelor 
Armate; planificarea generală a dezvoltării 
economice şi a apărării naŃionale; intensificarea 
reformei apărării naŃionale şi ForŃelor Armate cu 
scopul dezvoltării, până în anul 2020, al unui set 
complet de modele ştiinŃifice de organizare, instituŃii 
şi modalităŃi de cooperare specifice Chinei, dar şi în 
concordanŃă cu legile ce guvernează construcŃia unor 
forŃe armate moderne.40 

În acelaşi timp, la nivel de strategie militară, China 
promovează apărarea activă pe baza unui set de 
recomandări formulate, luând în considerare atât 
evoluŃia războiului modern, cât şi principalele 
ameninŃări cu care se poate confrunta şi se confruntă 
Republica. Principalele coordonate ale setului de 
recomandări se referă din nou la victoria în războaiele 
locale în condiŃiile informatizării, dar şi la 
descurajarea crizelor şi războaielor, la îmbunătăŃirea 
capabilităŃilor ForŃelor Armate pentru contracararea 
diverselor ameninŃări la adresa securităŃii şi realizarea 
unei game variate de misiuni militare. În acelaşi timp, 
este păstrat în continuare conceptul strategic de război 

al poporului, dar cu modificări de conŃinut şi formă 
ce vizează participarea populaŃiei în război şi sprijinul 
pentru front, precum şi dezvoltarea unor noi strategii 
şi tactici condiŃionate de informatizare. În ceea ce 
priveşte armamentul nuclear, China declară că 
rămâne consecventă principiului de a nu folosi prima 
arma nucleară, aplică o strategie nucleară de 
autoapărare şi că nu va intra în cursa înarmării cu altă 
Ńară.41.  

 

2.5. Africa de Sud 
Componentele-cheie ale apărării naŃionale: 
- categorii de forŃe armate: ForŃa de Apărare 

NaŃională formată din ForŃele Terestre, Marina, 
ForŃele Aeriene, Comandamentul OperaŃiunilor 
Întrunite, InformaŃiile Militare, Serviciile de 
Sănătate Militare42; 

- personal: militari activi – 62.100 persoane; 
rezervă – 15.050 persoane43; 

- principalele documente programatice: 
Revizuirea Apărării 2012-2013 (2013), Planul 
Strategic 2010/11-2012/13 (2012), DeclaraŃia 
Strategică Anuală (2012); 

- elemente-cheie: asigurarea suveranităŃii şi 
integrităŃii teritoriale a statului; asigurarea 
independenŃei statului în procesul decizional 
referitor la principalele prerogative şi relaŃii 
internaŃionale; asigurarea securităŃii, interne şi 
externe, a resurselor fundamentale, precum 
minerale, energie şi apă; dezamorsarea oricărei 
situaŃii tensionate înainte de a da naştere unei 
dispute sau unui conflict; rezolvarea disputelor şi 
conflictelor prin mijloacele diplomaŃiei, medierii sau 
negocierii; dezvoltarea şi întărirea sistemelor şi 
mijloacelor de colaborare regională şi continentală, 
inclusiv alianŃe şi pacte, pentru a reduce potenŃialul 
de tensiuni şi conflicte şi pentru a spori potenŃialul 
pentru rezolvare paşnică a disputelor şi conflictelor 
etc.44 

Africa de Sud este considerată cea mai 
importantă putere militară din Africa Subsahariană. 
Conceptele şi doctrinele strategice şi operaŃionale 
sunt circumscrise principiului rezolvării crizelor cu 
mijloace diplomatice într-un context regional sau 
multilateral. Dacă acŃiunea militară devine necesară, 
operaŃiile vor fi conduse cu forŃe echilibrate, 
adaptate fiecărei misiuni în parte, cu obiective 
specifice şi durată redusă. Este preferată o abordare 
multinaŃională, dar, dacă este nevoie, sunt acceptate 
şi operaŃiile autonome.45  

Din punct de vedere al participării efective în 
misiuni, în anul 2012, fiecare dintre Ńările BRICS 
contribuia la operaŃiile ONU sau de altă natură, după 
cum urmează: 

- Brazilia: Sahara de Vest (ONU), Liberia 
(ONU), Sudanul de Sud (ONU), Coasta de Fildeş 
(ONU), Sudan (ONU), Haiti (ONU), Timorul de Est 
(ONU), Cipru (ONU), Liban (ONU); 

- FederaŃia Rusă: Armenia (F. Rusă), Belarus (F. 
Rusă), Coasta de Fildeş (ONU), R.D. Congo (ONU), 
Georgia (F. Rusă), Golful Aden (F. Rusă), 
Kazakhstan (F. Rusă), Kirghizstan (F. Rusă), Liberia 
(ONU), Orientul Mijlociu (ONU), Moldova/ 
Transnistria (F. Rusă), Sudanul de Sud (ONU), 
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Sudan (ONU), Siria (F. Rusă), Tadjikistan (F. Rusă), 
Ucraina (F. Rusă), Sahara de Vest (ONU); 

- India: Afghanistan (India), Coasta de Fildeş 
(ONU), R. D. Congo (ONU), Golful Aden (India), 
Liban (ONU), Sudanul de Sud (ONU), Sudan 
(ONU), Siria/Israel (ONU); 

- China: Coasta de Fildeş (ONU), Cipru (ONU), R. 
D. Congo (ONU), Golful Aden (China), Liban (ONU), 
Liberia (ONU), Orientul Mijlociu (ONU), Sudanul de 
Sud (ONU), Sudan (ONU), Timorul de Est (ONU), 
Sahara de Vest (ONU); 

- Africa de Sud: R. D. Congo (ONU), Mozambic 
(Africa de Sud), Sudan (ONU)46. 

Analiza implicării celor cinci Ńări în operaŃiile de 
pace relevă că acestea pot fi considerate simultan 
atât actori care doresc conservarea stării existente a 
zonelor de intervenŃie, cât şi actori critici, în funcŃie 
de interesele lor locale, regionale sau globale, dar şi 
de normele, preferinŃele ideologice, experienŃele 
istorice referitoare la război, la pace şi la 
dezvoltare47. Totuşi, în ciuda diferenŃelor politice, 
economice, sociale şi militare dintre aceste cinci Ńări, 
ele împărtăşesc aceeaşi viziune asupra unui sistem 
internaŃional multipolar. De asemenea, aceste Ńări 
sunt implicate şi în operaŃiile de pace ONU, în anul 
2011 contribuind cu aproximativ 15% din totalul 
personalului civil şi militar al acestor operaŃii: China 
constituie unul dintre cei mai mari zece contributori 
financiari şi al 15-lea furnizor de resurse umane; 
Rusia este al 11-lea contributor financiar, iar India 
reprezintă cel de-al treilea participant cu trupe din 
lume la operaŃiile ONU48.  

Având reperele de mai sus, putem afirma că, din 
perspectiva apărării naŃionale, cele cinci Ńări BRICS 
nu formează un grup omogen. Cei trei coloşi – Rusia, 
China şi India – se detaşează evident, din punct de 
vedere al efectivelor armate, de celelalte două Ńări cu 
populaŃie mai puŃin numeroasă şi, deci, bază de 
selecŃie pentru personalul militar mai redusă. De 
asemenea, chiar dacă se consideră că puterea militară 
este un rezultat al puterii economice şi că aceste Ńări 
înregistrează o creştere similară în termeni economici, 
China şi India se detaşează cu claritate în ceea ce 
priveşte modernizarea ForŃelor Armate49.  

 
Concluzii 

Din analiza indicatorilor de mai sus, se poate 
concluziona că Brazilia, FederaŃia Rusă, India, 
China şi Africa de Sud constituie un grup destinat 
cooperării multilaterale a cărui formare a fost indusă 
de prognozele analiştilor ce au atras atenŃia asupra 
potenŃialului economic al acestor Ńări. La o privire 
atentă, în detaliu, asupra caracteristicilor socio-

economice şi militare ale Ńărilor BRICS, diferenŃele 
dintre ele sunt evidente. FederaŃia Rusă, India şi 
China se detaşează net faŃă de Brazilia şi, mai ales, 
de Africa de Sud atât din punct de vedere economic, 
cât şi militar. Mai mult, între aceste Ńări există 
dezacorduri pe probleme precum reforma ONU 
(Rusia şi China sunt membri permanenŃi ai 
Consiliului de Securitate, în timp ce India, Brazilia 
şi Africa de Sud aspiră la acest statut), dar şi dispute 
istorice (China-India şi China-Rusia).  

Cu toate că BRICS este, de fapt, un grup 
eterogen, pot fi identificate şi interese comune ce 
sunt circumscrise jocurilor de putere de la nivel 
internaŃional ce urmăresc întărirea multipolarităŃii 
concomitent cu transferul de putere dinspre emisfera 
vestică spre cea estică. În prezent, există mai multe 
puncte de vedere asupra actualului sistem 
internaŃional ce este definit fie ca multipolar, fie ca 
policentric, nonpolar sau chiar ca uni-multipolar, 
concomitent cu derularea unor dezbateri aprinse 
asupra oportunităŃii de a mai folosi termenul de 
superputere. În toate aceste dezbateri, în special în 
ceea ce priveşte multipolaritatea şi 
unimultipolaritatea, BRICS – ca state separate, dar 
unite de o serie de interese comune – ocupă un loc 
central, în ciuda faptului că diferenŃele dintre cele 
cinci Ńări sunt evidente şi, mai mult, sunt 
acompaniate de dezacorduri între unele dintre ele 
care par a fi ireconciliabile. În acest context, putem 
afirma că BRICS, ca forum, va continua să 
funcŃioneze la nivel formal, însă, atâta vreme cât cel 
puŃin trei dintre cei cinci membri au aspiraŃii de sine 
stătătoare în ceea ce priveşte statutul de mare putere, 
nu va reuşi să realizeze nici gradul de omogenitate şi 
nici coerenŃa acŃională, cu rezultate vizibile, despre 
care se vorbeşte în declaraŃiile oficiale ale 
summiturilor de până acum.  
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Lunga istorie comună a Iranului şi 
Afganistanului este legată prin apropierea şi 
interconectarea lor culturală. Afganistanul şi Iranul 
sunt parţial legate datorită asemănării de limbă şi a 
religiei şiite. În plus, există o interdependenţă dată 
de existenţa unui număr mare de refugiaţi afgani 
care au emigrat în Iran odată cu începerea 
războiului, după 1979. În plus, există interesele 
politice, ideologice, economice şi de securitate 
iraniene în raport cu vecinul de la est, pe care 
Iranul le-a făcut vizibile în diverse moduri. Se poate 
observa o anumită contradicţie. Pe de o parte, 
Iranul distribuie arme talibanilor sunniţi, iar, pe de 
altă parte, această ţară face parte din grupul de 
state care investesc enorm pentru refacerea 
Afganistanului, în special în partea vestică. Această 
tactică a Iranului, contradictorie, dă impresia unei 
confuzii cu privire la interesele lor strategice în 
Afganistan. Angajamentul iranian din Afganistan nu 
are aceleaşi motivaţii ca implicarea Teheranului în 
Irakul învecinat. În ceea ce priveşte Afganistanul, 
Iranul se teme de colapsul statului aflat în 
vecinătatea sa şi de impactul pe care l-ar putea avea 
asupra propriei sale stabilităţi interne. Bazat pe 
contextul istoric al relaţiilor dintre cele două state, 
articolul analizează natura politicii iraniene de tip 
„sancţiune şi recompensă” faţă de vecinul lor estic. 
O politică ce cu greu poate fi considerată echilibrată. 

Cuvinte-cheie: interese naţionale, relaţii 
bilaterale, patrimoniu istoric comun, statut inegal, 
stat vecin instabil, infiltrare, talibani. 

 
Introducere 

Persia (ca predecesor al Iranului, după 1935) s-a 
lăudat  de  mai  multe  ori  în  trecut  cu  statutul  său 

 
 
 

puternic. În istoria sa modernă, Iranul a acţionat mai 
degrabă ca o ţară nevoită să gestioneze constant 
multiple ameninţări la adresa stabilităţii şi securităţii 
sale. În prezent, Iranul (oficial Republica Islamică 
Iran – Jomhuriye Eslāmiye Irān) îşi revendică 
statutul de putere regională, interesele sale fiind 
orientate în patru direcţii: Turcia şi Caucazul de Sud; 
Orientul Mijlociu şi Golful Persic; Asia Centrală – 
Afganistan; Asia de Sud (Pakistan şi India). 

Acest studiu se concentrează mai ales pe a treia 
direcţie, care a dobândit o importanţă mai crescută 
odată cu sfârşitul Războiului Rece şi atunci când a 
fost necesar să se gestioneze problema definirii 
relaţiilor dintre Republica Islamică Iran şi ţările 
vecine din nord şi est. Cu toate acestea, relaţiile cu 
Afganistan au un caracter aparte, aşa cum va fi arătat 
pe parcursul lucrării. 

Prezenţa trupelor americane în Afganistan şi Irak, 
în primii zece ani ai noului mileniu, a fost percepută 
la Teheran cu o anumită anxietate. Proximitatea 
acestora a fost resimţită ca o ameninţare faţă de 
Republica Islamică Iran1, proximitate care, în 
anumite situaţii, poate să ducă, în opinia mea, la un 
conflict armat. Statele Unite nu au ascuns faptul că 
Iranul se află în centrul intereselor lor de politică 
externă. Iranul se învecinează cu Pakistan şi 
Afganistan, adică, din punctul de vedere al SUA, cu 
statele care formează frontul principal în cadrul aşa-
numitului „război împotriva terorismului”. 

În general, nu este un secret faptul că Teheranul a 
sprijinit, mai mult sau mai puţin discret, partide şi 
militanţi şiiţi în Irak. În opinia noastră, un scenariu 
identic este proiectat atât în Pakistan, cât şi în 
Afganistan. Participarea iraniană în Afganistan este 
marcată de  o anumită duplicitate, în sensul că, pe de  
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o parte, au existat canale de distribuire de arme 
îndreptate către talibanii sunniţi2 (luptând împotriva 
forţele americane din Afganistan), în timp ce, pe de 
altă parte, iranienii contribuie cu investiţii mari la 
dezvoltarea economică şi la reconstrucţia 
Afganistanului3, în special în partea de vest, cu care 
se învecinează. 

Politica aparent contradictorie a Iranului ne face 
să credem că această ţară nu are interese strategice 
importante evidente în Afganistan. Implicarea 
Iranului în Afganistan şi activităţile sale în Irak nu 
au un stimul comun. Dacă strategia iraniană faţă de 
Irak a fost motivată mai ales de eforturile de a 
complica planurile SUA şi ale Occidentului, în 
schimb Iranul este îngrijorat de faptul că 
Afganistanul este un stat în colaps. Politica de 
vecinătate a Iranului poate fi rezumată prin cuvintele 
academicianului rus Leonid Šerbašin: „Iranienii sunt 
pragmatici ... ei obişnuiau să îşi înşele partenerii. Ei 
sunt preocupaţi de propriile interese, mai degrabă 
decât de interesele societăţii internaţionale sau de 
suferinţele omenirii”4. Intenţia acestui studiu este de 
a prezenta cititorului activităţile iraniene din 
Afganistan, de a le defini obiectivele şi de a arăta 
natura politicii iraniene de tip „sancţiune şi 
recompensă” faţă de vecinul lor din Est. 

 
1. Cadrul istoric al relaţiilor 

Interesele iraniene asupra teritoriilor afgane sunt 
mai vechi de 2000 de ani. Ele nu sunt doar rezultatul 
secolelor în care Afganistanul de astăzi a fost sub 
stăpânirea Persiei (cu accent pe locaţia strategică a 
oraşului Herat, situat în vestul Afganistanului), ci şi 
al persistenţei memoriei perioadei de glorie a 
vechiului imperiu persan5. 

În timpul domniei lui Cyrus cel Mare (559-530 
î.Hr, întemeietor al dinastiei Ahemenide), triburile 
iraniene au reuşit să se structureze sub forma unui 
stat puternic şi tot mai extins6. Imperiul persan 
Ahemenid se întindea din Grecia şi Egipt până 
înspre teritoriile actuale ale Afganistanului şi 
Pakistanului. El a dispărut însă în 331 î.Hr., când 
liderii şi armata persană au fost înfrânţi de forţele lui 
Alexandru cel Mare în cadrul uriaşei sale campanii 
de extindere spre est.  

În următoarele secole, pe teritoriul persan au 
apărut şi au dispărut diverse structuri statale – unele 
incluzând teritoriul Afganistanului de azi. Imperiul 
Part şi apoi cel Sassanid au inclus părţi ale 
Orientului Apropiat (de la Marea Mediterană) până 
în Asia Centrală şi India de azi. Dominaţia persană 
în regiune a durat până la expansiunea arabo-

islamică: în anul 644 d.Hr. forţele arabe cuceriseră 
deja mare parte din Iran, Islamul câştigând treptat o 
poziţie dominantă în regiune. 

În continuare, în Persia au domnit atât dinastii 
locale, cât şi străine. Iranienii au devenit din ce în ce 
mai influenţi în perioada califatului Abbasid. Din 
secolul al IX-lea şi până în secolul al X-lea, dinastia 
Samanidă a condus Afganistanul şi a adus dominaţia 
persană pe teritoriul afgan. În secolul al XI-lea, o 
dinastie turcă a preluat conducerea şi, două secole mai 
târziu, au venit mongolii din est. În secolul al XV-lea, 
oraşul Herat a fost capitala lui Jahan Shah – 
conducător al dinastiei turce Quara Qojunlu. La 
începutul secolului al XVI-lea, Ismail I – fondatorul 
dinastiei Safavide – a devenit şah, acesta convertindu-
i pe persani la şiism. După moartea lui, Tahmasp I a 
preluat conducerea, la vârsta de doar 10 ani. 

În ciuda faptului că persanii au pierdut multe 
teritorii estice din cauza raidurilor uzbece, şahul 
Tahmasp a reuşit să obţină controlul asupra 
Heratului pentru o perioadă. Mai târziu, între 
secolele XVI şi XVII, şahul Abbas a reformat 
armata persană şi a continuat războiul împotriva 
uzbecilor cu scopul de a extinde domnia safavizilor 
către întregul Afganistan de vest. La începutul 
secolului al XVIII-lea, dinastia Safavidă a dispărut; 
în Afganistan, triburile influente Ghilzai şi Abdali s-
au răzvrătit ulterior împotriva puterii persane. 

Preluarea puterii de către dinastia Qajar, la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea, a condus la 
structurarea unei modernităţi şi a unui naţionalism 
iranian. Când Iranul a început să construiască 
instituţii şi o structură tipică pentru un stat naţional, 
şahul Muhammad revendica tot mai mult Heratul. 
Aceasta a fost o situaţie strategică total diferită în 
Asia Centrală, unde anumite puteri coloniale 
europene se luptaseră timp îndelungat pentru 
influenţă. Conducătorii britanici din India s-au temut 
de interesele imperiale ruseşti din India, precum şi 
de posibila alianţă iraniano-rusă din Afganistan. Ca 
rezultat al presiunii britanice, şahul Muhammad s-a 
retras de pe teritoriul afgan. 

Cu toate acestea, membrii dinastiei Qajar nu au 
renunţat la interesul lor în ceea ce priveşte Heratul, 
care avea o importanţă strategică pentru ei. Iranienii 
erau convinşi că dobândirea oraşului şi a 
împrejurimilor acestuia ar fi făcut mai uşoară 
protejarea Khorasanului (o zonă agricolă 
importantă), a oraşului sfânt Mashhad precum şi 
apărarea centrelor urbane iraniene de raidurile din ce 
în ce mai distructive ale triburilor turkmene. În 
octombrie 1856, forţele iraniene ale şahului Naser 



 
 
 
 

 
 28

Al-Din au cucerit Heratul. Reacţia britanică a avut 
loc imediat: 6000 de soldaţi britanici au debarcat în 
portul iranian Bushehr. Iranienii, surprinşi, au fost 
de acord cu condiţiile pactului parizian din 1857 şi  
s-au retras de pe teritoriul afgan. 

Iranul încă pretinde Heratul, considerându-l ca 
făcând parte din moştenirea sa istorică şi culturală. 
Interconectarea Iranului cu vecinul său estic nu are 
doar caracter istoric. Mulţi afgani au legături de 
sânge cu perşii şi sunt asemănători din punct de 
vedere etnolingvistic. Cel mai mare grup etnic din 
Afganistan este al paştunilor (cca 45%) – uneori 
consideraţi în mod greşit ca singurii afgani la modul 
propriu. Dar există şi alte grupuri etnice care au 
structuri identitare comune cu persanii iranieni. Cele 
mai mari sunt cel Tadjic (cca 38%) şi Hazara (cca 
10%). Există, de asemenea, şi câteva grupuri mai 
mici, cum ar fi Baloch şi Nuristani. Aproximativ 
50% din poporul afgan vorbeşte dari – o limbă 
afgană ce face parte din grupul limbilor persanofone, 
care este una dintre cele două limbi oficiale din 
Afganistan (cealaltă fiind paştună). 

După războiul britanic-iranian de la mijlocul 
secolului al XIX-lea, nu au mai fost alte încercări ale 
Teheranului pentru a obţine controlul asupra 
teritoriului vestic al Afganistanului. Până la victoria 
revoluţiei islamice din Iran în 1979, cele două ţări au 
avut interese similare, fapt ce le-a permis 
cooperarea. 

 
2. Situaţia după revoluţia islamică din Iran 
Implicarea mai semnificativă a regimului iranian 

actual în Afganistan poate fi observată de la 
începutul anilor '90, atunci când Republica Islamică 
Iran a sprijinit revolta antitalibană şi minorităţile 
religioase şi etnice apropiate Teheranului împotriva 
radicalismului sunnit. Tensiunea dintre cele două 
state s-a intensificat în 1998, când talibanii, după 
cucerirea oraşului de Mazar-iSharif, din nordul 
Afganistanului, au ucis mai mulţi diplomaţi iranieni. 
Reacţia iraniană la acest eveniment a fost un 
exerciţiu militar amplu la care au participat aproape 
300.000 de soldaţi şi această situaţie a fost foarte 
aproape să se transforme în război7. 

După evenimentele din 11 septembrie din SUA şi 
campania militară aliată antitalibană din 2001, Iranul 
şi-a menţinut contactele cu un număr de grupuri 
armate şi chiar a demarat sprijinirea altor grupuri 
care au început să apară. Această strategie a servit 
Iranului pentru menţinerea influenţei în Afganistan 
şi, în acelaşi timp, a fost un instrument al 
activităţilor împotriva Statelor Unite. Preocupările 
Iranului cu privire la prezenţa militară americană la 

frontiera sa vestică (Irak) şi la cea din est 
(Afganistan) au condus, în opinia mea, la o frustrare 
considerabilă. De teamă ca nu cumva Afganistanul 
proamerican să ofere americanilor importante 
oportunităţi militare şi strategice la frontiera cu Iran, 
Teheranul a aplicat strategia de a sprijini, practic, 
toate grupurile armate antiamericane importante din 
Afganistan. Chiar dacă factorul etnic şi religios 
joacă un rol important în sprijinul iranian, s-a 
dovedit că nu este cel mai important. Potrivit 
raportului american privind terorismul, Iranul este 
dispus să furnizeze arme, muniţii şi alte echipamente 
militare către sunniţii paştuni radicali, către talibanii 
de care, anterior, îl despărţea o rivalitate ideologică8. 

Cel mai important mod de a sprijini rebelii 
antiamericani constă, în principal, în aprovizionarea 
cu arme şi sprijin financiar. Începând cu anii '90, în 
politica internaţională, Iranul este considerat un stat 
pragmatic, dispus să sponsorizeze orice structură 
politică sau militară care i-ar putea fi utilă 
intereselor sale regionale mai ales în ceea ce priveşte 
limitarea influenţelor externe, în primul rând 
americane, la frontiere. Este, în prezent, cazul 
talibanilor şi al grupurilor paştune, legate de ele. În 
mod paradoxal, aliaţii SUA – Arabia Saudită9 şi 
Pakistanul – sunt printre susţinătorii lor. Pakistanul, 
cu serviciile lui secrete ISI, la mijlocul anilor '90, a 
ajutat la instruirea talibanilor în taberele de refugiaţi 
afgani de la frontiera afganopakistaneză10. 
Activităţile iraniene intră astfel în competiţie cu cele 
ale Arabiei Saudite şi ale Pakistanului pentru 
conducere regională.  

La început, nu se ştiau prea multe lucruri despre 
originea armelor care au apărut în Afganistan. Cu 
toate acestea, era evident că armele au ajuns acolo 
prin Iran. Acestea erau pistoale, lansatoare de 
grenade propulsate de rachete şi explozibili plastici. 
Reacţiile şi comentariile reprezentanţilor militari 
americani au fost la început foarte atente – 
comentariile sugerau că „armele ar fi fost fabricate 
în Iran”. Mai târziu, comentariile făceau referire la 
liderii talibani care, conform relatărilor, au permis 
aceste livrări de arme, inclusiv pe cele de arme grele. 
Unele informaţii cu privire la livrările de arme 
iraniene au fost confirmate ulterior ca urmare a 
seriilor de pe arme. În ciuda acestui fapt, livrările de 
arme pentru talibani nu sunt la fel de mari ca cele 
pentru alte grupuri apropiate Iranului, etnic şi 
religios. Acest aspect este în mare măsură afectat, de 
asemenea, de problemele logistice care apar atunci 
când este necesar transportul de mărfuri pe întreg 
teritoriul Afganistanului în zonele controlate de 
talibani. Traseul mult mai convenabil al livrărilor 
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pentru talibani vine direct din Pakistan, ceea ce este 
mai uşor, datorită legăturilor reciproce puternice şi a 
identităţii etnice a paştunilor de pe ambele părţi ale 
graniţei11. 

Iranul este precaut cu privire la aprovizionarea 
talibanilor, parţial influenţat de faptul că acesta nu 
doreşte ca talibanii să devină din nou cel mai 
puternic şi bine echipat grup din Afganistan. Din 
punctul de vedere al Iranului, cea mai bună strategie 
pare să fie menţinerea puterii talibane doar pentru a 
le permite să slăbească în mod eficient poziţia 
americană în ţară. Nu este cu siguranţă pe placul 
Iranului să restabilească regimul talibanilor12; în 
conformitate cu această idee, putem presupune că, 
de îndată ce forţele occidentale se retrag din 
Afganistan, sprijinul iranian pentru sunniţii paştuni 
va fi întrerupt şi acest sprijin va fi şi mai concentrat 
pe alte puteri preferate din ţară. 

Un exemplu în acest sens este cazul Gulbuddin 
Hekmatyar13, care a avut relaţii bune cu Iranul. În 
1997, Hekmatyar a fugit de talibani în ţara vecină – 
Iran, unde a găsit un refugiu în Teheran. Guvernul 
iranian l-a considerat de atunci un „paştun util”, care 
s-a întors în Afganistan în 2002 şi s-a alăturat luptei 
active împotriva Statelor Unite. Grupul lui este un 
receptor important al sprijinului iranian, dar 
Hekmatyar, la fel ca şi talibanii, este un jucător 
pragmatic, orientat mai mult spre Pakistan şi care 
acţionează departe de graniţa Iranului cu 
Afganistanul. Poziţia şi activităţile sale sunt mult 
mai dependente de subvenţiile din partea 
pakistaneză decât de cele din partea iraniană. În 
acest caz, putem presupune, de asemenea, că, după 
retragerea forţelor de coaliţie din Afganistan, 
cooperarea sa cu Iranul va scădea în mod 
semnificativ. Hekmatyar a cooperat cu Iranul în 
aprovizionarea cu arme, muniţii şi alte echipamente 
militare, dar, spre deosebire de alţi războinici afgani, 
el nu a participat activ la contrabanda cu droguri14. 

Iranul a sprijinit, de asemenea, şi alte grupuri, 
reţele şi indivizi în Afganistan. Acestea sunt în 
special comunităţile tadjice şi hazare, datorită 
apropierii lor religioase şi etnice. Iranul a avut cea 
mai mare influenţă pe termen lung în provincia 
Herat însă influenţa sa nu ar trebui subestimată nici 
în centru, la Kabul. Iranienii au sprijinit formarea 
unor relaţii de loialitate şi de cooperare cu înalţi 
oficiali guvernamentali, în special prin intermediul 
unor stimuli financiari. De exemplu, oficiali de la 
biroul preşedintelui afgan ar primi, conform unor 
surse iraniene, două milioane de euro pe an. Este 
evident că acest stimul financiar îl afectează (direct 

sau indirect) însuşi pe preşedinte în procesul său de 
propunere şi de luare a deciziilor15. 

Un alt exemplu al influenţei Iranului în 
Afganistan a fost reprezentat de relaţiile pe care le-a 
întreţinut Teheranul cu unul dintre aliaţii săi, 
Burhanuddin Rabbani, etnic al grupului tadjic, fost 
preşedinte afgan, luptător împotriva talibanilor, care 
se deplasa adesea în Iran. El a avut legături strânse 
cu regimul iranian, iar biroul său din centrul 
Teheranului a fost plătit şi chiar protejat de guvernul 
iranian. Asasinarea sa în 2011 a însemnat o pierdere 
semnificativă pentru influenţa Iranului în 
Afganistan. În acest context, au existat multe 
speculaţii conform cărora moartea lui Rabbani ar fi 
putut fi un produs al rivalităţii iraniano-pakistaneze 
în Afganistan. 

O penetrare mai importantă a Iranului în 
Afganistan a avut loc după căderea talibanilor şi, de 
atunci, Iranul a cooperat cu mai multe organizaţii: 
Frontul Islamic Unit pentru Salvarea Afganistanului 
– o organizaţie ce luptă împotriva talibanilor, cu 
grupările şiite Harakt-i-Islami (Mişcarea Islamică), 
Hezb-i-Wahdat-e Islami (Partidul Unităţii Islamice), 
Shura-e-Itehad (Uniunea Frontul Islamic), Sazman-e 
Nasr (Organizaţia Victoriei) şi Sepah-i-Pasdaran 
(Armata Gardienilor Revoluţiei Islamice), Jumbesh-
i-Melli Islami (Mişcarea Islamică Naţională), 
reprezentând minorităţile uzbekă şi turkmenă, dar şi 
cu mişcarea sunnită Hezb-i-Islami (Partidul Islamic). 

Receptori influenţi ai sprijinului financiar iranian 
şi aliaţi importanţi în politica afgană a Teheranului 
sunt: Ismail Khan, Mohammad Mohaqiq, Sayed 
Hussain Anwari, Daud Saba sau Muhammad Asif 
Muhsini. Ismail Khan este, în prezent, probabil, cel 
mai important aliat al Iranului în Afganistan. Acest 
etnic tadjic şi fost comandant al Alianţei Nordice 
antitalibane a primit sprijin iranian timp îndelungat. 
El este principalul lider al provinciei Herat şi, în 
acelaşi timp, ministrul apei şi energiei în guvernul 
central de la Kabul. El este adesea poreclit 
„preşedintele iranian”, în legătură cu orientarea sa 
puternică faţă de vecinul său vestic16. În opinia 
autorului, este mai mult decât probabil că însuşi 
Khan va fi cel mai important om în Afganistan, după 
retragerea forţelor coaliţiei din ţară. 

Un alt aliat menţionat este Mohammad Mohaqiq, 
în prezent, membru al parlamentului, fondator şi 
preşedinte al Partidului Unităţii Islamice Populare 
din Afganistan. El este liderul neoficial al populaţiei 
Hazara. Când a deţinut funcţia de vicepreşedinte, a 
reprezentat în mod semnificativ interesele Iranului, 
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ceea ce a fost unul dintre motivele de tensiune dintre 
el şi preşedintele Karzai. 

Sayed Hussain Anwari este hazara şiit, în prezent 
membru al Parlamentului şi fost guvernator al 
provinciei Herat. Legăturile sale cu Iranul au apărut 
pe durata războiului civil, când a fost comandantul 
Alianţei Nordice. Ca guvernator al Heratului în anii 
2005-200817, el a devenit un instrument important al 
activităţilor iraniene din provincie, precum şi în 
restul ţării. El a permis multor companii iraniene să 
facă afaceri şi să investească în Herat. Acelaşi lucru 
este valabil şi pentru Daud Saba, succesorul lui 
Anwari pe postul de guvernator al Heratului. El este, 
în opinia autorului, un aliat important al 
Teheranului, cu care cooperează îndeaproape, de 
asemenea făcând tranzacţii cu companii iraniene. 

În domeniul religios, Asif Muhsini a fost un 
instrument iranian important în Afganistan. 
Muhammad Asif Muhsini este un marja’ (autoritate 
teologică supremă în şiismul duodeciman), un mare 
ayatollah de origine tadjică, şi care, în ciuda 
neînţelegerilor sale cu ayatollahul Khomeini în anii 
'80, a fost o importantă autoritate religioasă afgană 
proiraniană. Religia joacă un rol important în 
Afganistan, aspect datorită căruia Iranul îşi 
consolidează puterea. Principala organizaţie 
religioasă iraniană care acţionează în Afganistan este 
Comitetul Imam Khomeini Emdad (sau Fundaţia de 
Ajutorare Imam Khomeini), care sprijină financiar 
partizanii şiiţi peste tot în lume, cu condiţia ca 
aceştia să fie dispuşi loialităţii faţă de Teheran. 
Comitetul are propriile surse de finanţare a 
activităţilor culturale şi religioase din Afganistan – 
sprijin pentru celebrarea zilei Ashura18, construirea 
moscheilor şiite, a şcolilor religioase şi a centrelor 
de cultură, predarea limbilor farsi (persana afgană – 
a doua limbă oficială a ţării) şi araba sau tipărirea şi 
distribuirea Coranului. În timp ce reprezentanţii 
religioşi afgani predau în aceste moschei şi şcoli, ei 
înşişi au fost educaţi în centre iraniene în Qom sau 
în Mashhad. Astfel, ei întruchipează voinţa 
reprezentanţilor religioşi iranieni în Afganistan19. 

 
3. Sprijin economic iranian pentru Afganistan 
Iranul a participat la reconstrucţia Afganistanului 

şi a sporit prezenţa sa economică şi culturală în 
cadrul investiţiilor în vecinul lor din Est. Investiţiile 
au fost direcţionate în administraţie, infrastructură, 
energie, agricultură, sănătate şi comunicare 
publică20. Conform Serviciului American de 
Cercetare al Congresului, guvernul de la Teheran a 
oferit Afganistanului în 2001 ajutor umanitar şi sub 

formă de combustibil şi transport în valoare totală de 
500 de milioane de dolari21. 

În 2009, Iranul a fost a patra cea mai mare sursă 
de investiţii străine directe în Afganistan. Iranul este 
unul dintre principalii parteneri de afaceri ai ţării 
(împreună cu SUA, Pakistan, India, Rusia şi 
Germania)22. Valoarea oficială a schimburilor 
comerciale oficiale iraniano-afgane a fost într-o 
creştere continuă. În 2001, suma a fost de doar 10 
milioane USD, în timp ce în anul 2006 a crescut 
până la 500 milioane USD23. Vânzările de bunuri au 
crescut, în mare parte ca urmare a reducerii cu 90% 
a taxei de import, care a fost propusă de guvernul de 
la Teheran. 

Se presupune ca activităţile Teheranului în 
reconstrucţia uneia dintre cele mai sărace ţări din 
lume are ca scop prevenirea colapsul Afganistanului 
ca stat. Un vecin ca acesta ar fi pentru Iran (făcând 
faţă cu greu propriilor probleme economice şi 
sociale) sursa unui val şi mai mare de refugiaţi şi a 
unor ameninţări sub formă de criminalitate 
organizată şi droguri. 

Este demn de menţionat faptul că majoritatea 
investiţiilor iraniene din Afganistan sunt orientate 
spre trei provincii de frontieră – Herat, Farah şi 
Nimroz şi includ proiecte de infrastructură, 
construirea de drumuri şi poduri, educaţie, 
infrastructură energetică şi telecomunicaţii. Iranul a 
construit o secţiune de 176 km de cale ferată la 
Herat, a modernizat clădirile vamale şi a 
interconectat docurile iraniane de la Chabahr cu 
Kandahar şi Kabul24. Cea mai mare fabrică de 
automobile iraniană Iran Khodro a anunţat investiţii 
de până la 20 de milioane de euro pentru construcţia 
unei fabrici de automobile în Herat. Mai mult decât 
atât, Iranul a deschis o Cameră de Comerţ pentru 
contacte de afaceri mai rapide şi mai uşoare. O nouă 
ramură a Universităţii Firdowsi din Mashhad va fi 
deschisă în curând în Herat25. 

Ţelul Teheranului nu este doar reconstruirea, ci şi 
integrarea provinciilor de frontieră ale Afganistanului 
în infrastructura şi comerţul Iranului. Când 
proiectele planificate în provinciile Herat, Farah şi 
Nimroz vor fi gata, acest teritoriu afgan va fi mai 
integrat cu vecinul lor vestic decât cu restul 
Afganistanului26. 

Dezvoltarea economică a acestor zone de frontieră 
ale Iranului ar trebui, de asemenea, să consolideze 
situaţia securitară din această zonă. În primul rând, se 
doreşte ca acestea să fie o nouă zonă-tampon pentru a 
separa Iranul de provinciile afgane instabile. Astfel, 
protecţia  frontierelor cu  Afganistanul este  întărită şi,  
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în contextul războiului împotriva drogurilor, se 
construieşte un zid de beton de 936 km de-a lungul 
graniţei cu Afganistanul. În cele din urmă, 
dezvoltarea asistenţei şi a investiţiilor reprezintă 
acoperirea perfectă pentru activităţile iraniene secrete 
din zona de care este prezent inamicul strategic al 
Iranului – Statele Unite ale Americii. 

 
4. Provincia Herat în centrul atenţiei 

Aşa cum s-a menţionat anterior, cel mai mare 
interes iranian în Afganistan este axat, din punct de 
vedere geografic, pe provinciile limitrofe cu Iranul. 
O atenţie deosebită este acordată provinciei Herat, 
care este strâns legată de Iran (din punct de vedere 
istoric, etnic, lingvistic şi religios) şi mulţi iranieni o 
consideră chiar şi astăzi o parte a Iranului, care doar 
datorită conjuncturilor istorice a ajuns să fie anexată 
Afganistanului.  

Cetăţenii din Herat vorbesc persana modernă – 
farsi, care este aproape identică cu limbajul comun 
de zi cu zi pe întreg teritoriul Iranului. Ei se 
diferenţiază în acest fel de restul Afganistanului, 
deoarece dari este, în multe moduri, diferită de 
persană. Apropierea provinciei Herat de provincia 
iraniană Khorasan este rezultatul, de asemenea, a 
sute de ani de migraţie, a sedentarizării şi 
schimburilor comerciale între cele două zone. 
Locuitorii din Herat lucrează adesea în Iran, 
studiază, fac comerţ, îşi formează familii în 
Mashhadul iranian şi trimit banii câştigaţi rudelor în 
Afganistan. Herat este, în general, considerată una 
dintre provinciile cele mai democratice, cele mai 
liberale şi cele mai potrivite pentru viaţă din 
Afganistan. Iranul are o mare influenţă aici datorită 
transferului de bani şi a investiţiilor directe sau 
indirecte. Acestea facilitează construirea de şcoli, 
moschee, spitale şi clădiri administrative. Finanţele 
sunt furnizate de Teheran şi proiectele sunt finalizate 
de către inginerii afgani, care au studiat la 
universităţi tehnice iraniene. 

Iranul investeşte, de asemenea, şi în 
infrastructura transporturilor în provincie. Ei 
construiesc reţeaua de drumuri, de exemplu, traseul 
de la Eslam Qal'eh, la graniţa cu Iranul, până în 
oraşul Herat, sau construiesc drumuri care duc, în 
sud, la un important port iranian, Chabahr. Recent, 
au fost, de asemenea, construite drumuri care duc în 
nord şi fac, astfel, conexiunea între Iran şi 
Turkmenistan şi mai ales cu Uzbekistanul şi 
Tadjikistanul prin teritoriul afgan. Investiţii mari 
sunt orientate către dezvoltarea de căi ferate, între 
care cea dintre Afganistan şi Iran constituie o arteră 

care ajunge până în Golful Persic şi, de asemenea, 
constituie legătura cu sistemul de cale ferată spre 
Europa, Rusia şi Asia Centrală. Este necesar să 
subliniem că totul este sub controlul Teheranului27. 
În afara investiţiilor directe în infrastructură şi 
construcţii, Iranul exportă către Afganistan cantităţi 
mari de materiale de construcţii. În provincia Herat, 
Iranul este furnizorul exclusiv de asfalt. Datorită 
acestui fapt, Iranul participă nu doar la dezvoltarea 
infrastructurii, dar are şi un control semnificativ 
asupra planificării şi execuţiei.  

Pentru Iran, este foarte important. Fără Iran, 
Heratul şi alte zone ar fi lipsite de consumabile, 
energie, maşini şi produse alimentare. Pe o scară 
largă, Iranul furnizează vehicule (precum producţia 
iraniană a fabricii de automobile Iran Khodro şi 
SAIPA), benzină, ulei, produse alimentare şi 
medicamente. Datorită acestor bunuri, Iranul este 
foarte popular în Herat, bucurându-se în special de 
favoarea administraţiilor locale, a primăriilor, a 
instituţiilor locale, pe care le „recompensează” cu 
regularitate cu o anumită sumă de bani şi, astfel, le 
câştigă loialitatea şi bunăvoinţa, precum şi spaţiul 
pentru propriile investiţii în regiune. 

Un alt instrument iranian în Afganistan îl 
reprezintă consulatele. Principala lor misiune 
oficială este de a emite vize pentru afganii de rând şi 
pentru oamenii de afaceri. Cu toate acestea, în ceea 
ce priveşte combinarea a doi factori – o fluctuaţie 
mare de oameni de la un stat la altul şi 
permeabilitatea frontierelor – acesta nu este un 
serviciu foarte popular. Numărul celor care au vize 
oficiale este mai redus decât al celor care posedă 
vize neoficiale sau trec frontiera fără vreun 
document oficial. Un rol mult mai important al 
consulatelor iraniene din Afganistan (mai ales în 
provinciile de frontieră Herat şi Nimroz) este acela 
care caracterizează toate consulatele şi ambasadele – 
obţinerea de informaţii. 

La fel ca şi în alte ţări musulmane, o altă sursă 
iraniană de influenţă în Afganistan este reprezentată 
de fundaţii (wakf). Primele două ca mărime – 
Bonyad-e Shahid şi Bonyade-e Mostazafan28 
participă, direct sau indirect, la investiţiile în 
infrastructură, la construirea de materiale necesare şi 
la industria energetică. Ele sunt legate de mulţi 
oameni de afaceri care creează noi societăţi cu nume 
şi structuri independente de fundaţiile iraniene, ceea 
ce face să fie foarte greu de dovedit interconectarea 
acestora sau implicarea fondurilor iraniene în 
comerţ. Acesta este modul în care sute de companii 
acţionează în Herat şi alte provincii. Ele participă la 
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contractele de guvernare (afgane şi iraniene), care 
sunt, de fapt, conduse de fundaţii iraniene29. 

 
5. Problema refugiaţilor afgani 

Refugiaţii afgani şi lucrătorii sezonieri constituie 
o problemă care influenţează relaţiile dintre Teheran 
şi Kabul într-un mod negativ. Numărul estimat este 
de 2.500.000 persoane30. Ministerul de Interne al 
Republicii Islamice Iran vede ca principale cauze 
pentru această stare situaţia economică şi securitară 
din Afganistan31. Migraţia se face mai uşor datorită 
limbilor similare (dari – limba persană afgană) şi a 
religiei comune (şiism), care este practicată de o 
parte a populaţiei afgane. 

În trecut, mai ales în anii '60 şi '70, migraţia a 
fost controlată în mod oficial. În următoarele două 
decenii, mase de refugiaţi de război afgani s-au 
îndreptat spre Iran. Cu toate acestea, deoarece ei nu 
aveau un statut oficial de refugiaţi, orice traversare a 
graniţei, era, la vremea respectivă, considerată ca 
flux de muncitori ilegali. 

După căderea regimului taliban, în 2001, a 
început faza de repatriere. Cu toate acestea, au 
existat mai multe piedici. Din aprilie până în iulie 
2007, aproximativ 130.000 de afgani au fost 
expulzaţi din Iran. Din cauza criticilor 
internaţionale, oficialii iranieni au redus ulterior rata 
expulzărilor forţate şi, în iulie 2007, în cele din 
urmă, acestea au încetat32.  

Este evident că politica de deportare a refugiaţilor 
afgani a fost determinată de propagandă şi de 
problemele interne. Atitudinea negativă a societăţii 
iraniene faţă de refugiaţii afgani poate fi încă văzută 
în Teheran. Guvernul populist al preşedintelui 
Mahmoud Ahmadinejad şi-a acuzat vecinul instabil 
de criza economică din Iran. Scandalul provocat de 
problema deportărilor masive de refugiaţi afgani 
avea rolul de a distrage atenţia publicului de la 
problemele economice ale ţării33. 

Politica deportărilor refugiaţilor afgani serveşte, 
în principal, la crearea de presiuni asupra guvernului 
afgan, deoarece Iranul este conştient de faptul că 
Afganistanul nu este în măsură să accepte 2,5 
milioane de oameni. Acceptarea unui număr mai 
mare de refugiaţi ar destabiliza situaţia vecinului 
estic al Iranului. Astfel, Teheranul sugerează faptul 
că soluţia pentru securitatea părţii vestice a 
Afganistanului este în mâinile Iranului şi nu a 
Washingtonului. Politica dură faţă de refugiaţi 
trebuia să obţină sprijin public pentru administraţia 
lui Ahmadinejad. Astfel, criteriile pentru refugiaţii 
afgani s-au înăsprit. De exemplu, dreptul lor de 

şedere în mai multe provincii şi oraşe iraniene a fost 
suspendat34. 

Negocierile şi manevrele diplomatice ar putea 
aduce unele rezultate în următorii ani. Teheranul a 
atenuat viteza şi cursul deportărilor forţate. În ciuda 
acestui fapt, la începutul anului 2009, au existat din 
nou unele informaţii despre deportări. Conform 
acestor informaţii, 9.000 de afgani au fost deportaţi 
în luna ianuarie şi aproximativ 13.000 în aprilie. În 
2010, aproximativ 7.500 de afgani s-au întors din 
Iran. În anul următor, au fost mai mult de 15.000 de 
persoane, iar principalele provincii în care oamenii 
s-au întors au fost Kabul (26%), Nangahar (14%), 
Herat (8%), Kandahar, Laghman, Balkh, Baghlan şi 
Paktya (fiecare 4%)35. 

 
6. Preocupări de securitate 

Tensiunea în relaţiile dintre Iran şi Occident a 
crescut în ultimii 33 de ani. Şahul Pahlavi (aliat al 
SUA) a fost înlocuit de regimul teocratic al 
ayatollahului Khomeini, care a fost denumit de către 
Statele Unite ale Americii „Marele Satan”. 
Americanii au reacţionat, ulterior, prin includerea 
Iranului în rândul statelor situate în „Axa Răului”. 
Situaţia s-a complicat după ce Iranul a iniţat 
programul nuclear. Dar, din punct de vedere al 
guvernului iranian actual, rădăcinile neîncrederii faţă 
de ţările occidentale datează încă din anul 1953, 
atunci când prim-ministrul Iranului, Mohammad 
Mossadegh a fost înlocuit printr-o lovitură de stat 
orchestrată de Marea Britanie cu ajutorul Statelor 
Unite ale Americii; astfel, autoritatea şahului pro-
american Muhammad Reza Pahlavi a fost instalată, 
împotriva curentului naţionalist iranian. 

Astfel, este destul de logică explicaţia că sprijinul 
iranian pentru rebelii afgani ar trebui să contracareze 
planurile americane de stabilizare a regiunii. Prezenţa 
forţelor americane şi a coaliţiei în apropierea 
frontierelor iraniene este considerată în Teheran ca o 
ameninţare imediată la adresa securităţii naţionale. 
Instruirea şi furnizarea de echipamente pentru rebeli 
are ca scop contracararea forţelor militare şi a 
potenţialului coaliţiei. Dacă luăm în considerare 
faptul că o tactică similară de sprijin a fost aleasă de 
Teheran şi în cazul rebelilor iranieni, se poate 
concluziona că strategia iraniană este de a disipa 
efortul militar al coaliţiei pe o suprafaţă cât mai mare. 
Instabilitatea din Irak a fost benefică şi pentru 
obiectivele economice ale Iranului. Aceasta a cauzat 
scăderea producţiei de petrol irakian, căruia, prin 
urmare, i-a scăzut preţul pe pieţele mondiale, iar 
Iranul a obţinut mai mult profit. 



 
 
 
 

 

 
 

33

O astfel de explicaţie a strategiei iraniane şi a 
atitudinii faţă de Afganistan nu este completă. În 
primul rând, nu se ia în considerare diversitatea 
angajamentului iranian în problemele 
Afganistanului, pe care le-am abordat în părţile 
anterioare ale acestui articol. Dacă Iranul ar fi 
interesat doar de distragerea atenţiei şi slăbirea 
forţelor americane şi ale coaliţiei, de ce ar căuta 
astfel de mijloace financiare pentru a restabili 
Afganistanul? În al doilea rând, orice guvern ar fi la 
putere în Teheran, el va trebui să înfrunte aceleaşi 
provocări de ordin economic, etnic, ori 
religios.Astfel, este mai important să înţelegem 
interesele iraniene în Afganistan ca unele privind o 
ţară vecină aflată în colaps36. 

 
7. Factorul afgan ca instrument de rezolvare 

a problemelor iraniene 
În general vorbind, orice stat instabil, cu un lider 

şi o administrare slabă şi frontiere permeabile în 
reprezintă o problemă pentru vecinii săi. O astfel de 
situaţie poate provoca complicaţii la nivel regional 
şi, în unele cazuri, şi la nivel global. Acesta poate fi 
motivul pentru conflicte, războaie civile, valuri de 
refugiaţi şi crize umanitare ulterioare care trebuie să 
fie rezolvate de către membrii societăţii 
internaţionale. 

Experţii dezbat felul în care poate fi caracterizată 
situaţia statului afgan în prezent. Raportul anual al 
organizaţiei Fonduri pentru Pace – prin intemediul 
Indexului Statelor Eşuate – plasează Afganistanul pe 
poziţia a 7-a (din cele 178 de state evaluate) în ceea 
ce priveşte riscul şi posibilul curs instabil al 
progresului37. Din acest punct de vedere, 
preocupările iraniene în legătură cu statul vecin 
instabil sunt justificate. 

Iranul îşi foloseşte cu abilitate activităţile sale din 
Afganistan pentru propriile intenţii politice interne. 
Între anii 2001-2005, când creşterea preţurilor la 
petrol a permis Iranului să ofere resurse 
semnificative pentru refacerea ţării, au existat 
circumstanţe mai bune pentru consolidarea 
economică şi, prin urmare, condiţii bune ca refugiaţii 
să se întoarcă în Afganistan. De asemenea, creşterea 
venitului naţional din vânzarea de petrol a acoperit, 
de asemenea, problemele economice profunde ale 
Republicii Islamice Iran. Petrolul şi gazele 
reprezintă aproximativ 80% din exportul iranian şi 
mai mult de două treimi din venitul naţional. 
Sectorul energetic nu a stimulat creşterea şi crearea 
de locuri de muncă la nivelul societăţii. Există şi alte 

mărfuri pentru export, cum ar fi covoarele şi fisticul, 
însă ele nu sunt de mare importanţă. 

Prin comparaţie cu situaţia din Afganistan din 
perioada 2003-2006, când talibanii au început să îşi 
recupereze din nou poziţiile pierdute, şi cea a 
Iranului, vecin cu cel mai mare producător de opiu 
din lume, s-a înrăutăţit la rândul său. Iranul este una 
dintre ţările cele mai afectate de creşterea dramatică 
a producţiei de opiu în Afganistan după anul 2001. 
În clasamentul mondial privind dependenţa de 
droguri, Iranul ocupă cele mai înalte poziţii. În 
octombrie 2009, cercetarea Oficiului ONU pentru 
combaterea drogurilor şi a criminalităţii (UNODC) a 
arătat că au existat cel puţin 2 milioane de persoane 
dependente de droguri în Iran. Iranul primeşte 15% 
din producţia mondială de opiu şi datele publicate 
arată că acest număr este în continuă creştere. 
Frontierele iraniene cu Afganistanul şi Pakistanul 
sunt rute foarte solicitate în ceea ce priveşte traficul 
de droguri; 60% din opiul transportat din Afganistan 
trece prin Iran38. 

Teheranul luptă cu grupurile violente de traficanţi 
care se deplasează de-a lungul frontierelor. Ele sunt 
adesea interconectate cu grupuri armate din 
Afganistan şi Pakistan. Linia dintre crima organizată 
şi militanţii religioşi extremişti se subţiază tot mai 
mult39. Sute de agenţi de securitate iranieni au fost 
ucişi de către contrabandişti. În 2008, iranienii au 
confiscat 1000 de tone de droguri şi au cheltuit 500 
de milioane de dolari în fiecare an în combaterea 
contrabandei. Cei mai mulţi bani sunt cheltuiţi 
pentru construirea infrastructurii în jurul graniţelor şi 
pe formarea ofiţerilor vamali. Lipsa de resurse 
specializate ale oficialităţilor de la Kabul pentru 
supravegherea producţiei şi comerţului cu opiu şi 
refuzul de a coopera şi combate aceste fenomene 
complică relaţiile normale de vecinătate dintre Iran 
şi Afganistan. 

Când Ahmadinejad a ajuns la putere, iar situaţia 
din Afganistan a devenit din ce în ce mai puţin 
stabilă, a existat o schimbare semnificativă în 
politica iraniană. Preşedintele a folosit venituri mai 
mari din sectorul energetic pentru a spori bunăstarea 
persoanelor celor mai sărace. Cu toate acestea, el nu 
a făcut cel mai important lucru, nu a luat măsuri 
pentru a elimina şomajul40. 

În 2007, administraţia iraniană şi-a dat seama că 
economia are nevoie de reforme radicale. A avut loc 
o creştere necontrolată a dezvoltării contrabandei. 
Din cauza creşterii cheltuielilor publice, Teheranul a 
avut o sarcină dificilă de reducere a subvenţiilor. De 
asemenea, din cauza creşterii extreme a preţurilor la 
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orez, sistemul de subvenţii pentru produsele de 
panificaţie trebuia să fie reformat, astfel încât acesta 
să fie util doar pentru cei săraci şi nu pentru toţi 
cetăţenii. În cele din urmă, această intenţie nu a fost 
pusă în aplicare. Dar a existat un plan de rezervă sub 
forma raţionalizării benzinei subvenţionate. 

În timpul preşedinţiei lui Ahmadinejad, politica 
iraniană faţă de Afganistan a fost influenţată de mai 
mulţi factori politici interni. Afganistanul a devenit 
un fel de ţap ispăşitor politic, care a fost considerat 
ca fiind cauza problemelor economice din Iran. În 
acelaşi timp, măsurile preliminare ale Iranului s-au 
axat mai puţin pe dezvoltarea şi reconstrucţia 
Afganistanului ci mai degrabă pe securizarea 
frontierei, cu scopul de a opri traficul de droguri. 

Având în vedere preocupările Iranului cu privire la 
drogurile de origine afgană, ne putem întreba de ce 
furnizează Iranul arme aceluiaşi grup care nu permite 
consumul de droguri pe teritoriul lor, dar foloseşte 
fără scrupule veniturile din cultivarea şi exportul de 
produse narcotice pentru propriile lor scopuri. Să nu 
uităm că armele nu tranzitează în provinciile de 
frontieră Herat, Farah şi Nimroz, ci la sud de 
Kandahar şi Helmand. Investind în cele trei provincii, 
Iranul creează o zonă tampon faţă de alte provincii 
afgane. Acest lucru poate avea, cu siguranţă, un efect 
asupra destabilizării întregului Afganistan41. 

Republica Islamică Iran este foarte interesată să 
devină liderul regional. Iranienii sunt mândri de 
faima istorică a fostelor imperii persane. 
Afganistanul, ca stat instabil, poate să îi stimuleze 
aceste ambiţii. Astfel, Iranul se află în faţa unei 
sarcini dificile – de a găsi un compromis între un 
Afganistan puternic, care nu ameninţă cu droguri şi 
valuri de refugiaţi, şi un Afganistan rezonabil de slab 
care să rămână într-o poziţie de subordonare faţă de 
Teheran. 

 
8. Tendinţe evolutive ale situaţiei actuale 

Evenimentele recente din domeniul politic, 
economic şi militar au pus la îndoială capacitatea şi 
proiectele Iranului în ceea ce priveşte politica sa faţă 
de Afganistan, afectată, în special, de scăderea 
preţului petrolului. În ultimii ani, acesta a provocat 
reducerea cu mai mult de 50% a venitului naţional şi 
a avut un efect negativ asupra şomajului (cca 17%) 
şi a inflaţiei (cca 25%). Un alt factor cu care a avut 
de-a face Iranul a fost presiunea comunităţii 
internaţionale, sub formă de sancţiuni, datorită 
programului său nuclear. Ultima, dar nu cea din 
urmă, a fost neîncrederea în rezultatele alegerilor 
prezidenţiale, fapt ce a pus, în cele din urmă, ţara 
într-o situaţie periculoasă şi turbulentă. Deşi 

lucrurile s-au calmat după demonstraţiile de masă, 
nu putem spune că situaţia a fost rezolvată. Este doar 
o chestiune de timp până când societatea tânără şi 
frustrată se va întoarce din nou împotriva guvernului 
din cauza înrăutăţirii situaţiei economice. 

Un alt aspect al sprijinului direcţionat către 
Afganistan rămâne sub semnul întrebării. 
Promisiunile politice vor fi îndeplinite cu greu în 
cazul în care Iranul nu are potenţial economic 
adecvat. Criza economică a epuizat rezervele 
valutare străine şi ţara va trebui să încerce din greu 
să se concentreze pe problemele ei interne. 
Preşedintele Ahmadinejad a luptat pentru încrederea 
alegătorilor printr-o politică mai puternică de 
subvenţii şi alocaţii. El s-a folosit de problema 
afgană ca de unul dintre factorii ce justifică 
problemele interne. 

Hassan Rouhani a câştigat alegerile prezidenţiale 
din iunie 2013. Este prezentat ca un cleric moderat, 
care este strâns legat de regimul actual şi, de 
asemenea, de „părintele fondator” al Republicii 
Islamice Iran – ayatollahul Khomeini, al cărui 
asistent a fost. Hassan Rouhani reprezintă mai 
degrabă o speranţă decât certitudinea unei reale 
schimbări semnificative a politicii iraniene. În ciuda 
mandatului public puternic, el nu este în poziţia de 
preşedinte ales în mod direct, ca în sistemele politice 
occidentale. În ceea ce priveşte afacerile externe, 
inclusiv politica iraniană faţă de Afganistan, această 
schimbare ar putea aduce mai puţin populism şi mai 
mult pragmatism, atât de necesar pentru rezolvarea 
relaţiilor bilaterale, precum şi a problemelor 
regionale, care fac obiectul de interes al ambelor 
ţări. În timpul învestirii noului ministru al afacerilor 
externe, Mohammad Javad Zarif, Rouhani a anunţat 
că a fost în favoarea schimbării retoricii, care ar 
trebui să fie mai puţin conflictuală. „Politica externă 
nu se înfăptuieşte prin repetarea unor sloganuri”, a 
declarat el cu privire la retorica dură a 
predecesorului său Mahmud Ahmadinejad, care a 
condus Iranul spre izolare. Rouhani a subliniat că 
politica externă va fi folosită pentru a obţine 
recunoaşterea, care este atât de necesară Iranului în 
prezent. El a subliniat că „Aceasta nu înseamnă că 
renunţăm la principiile noastre, vom schimba doar 
metoda”; Iranul îşi va susţine în continuare 
interesele, dar „într-un mod adecvat şi raţional”42. 

Teoretic, este posibil ca Iranul să fie de acord cu 
negocierile cu SUA şi ţările europene. În acest caz, 
Iranul ar putea deveni mediator în soluţionarea 
problemei afgane şi principalul agent al reconstruirii 
Afganistanului. SUA şi aliaţii săi ar putea fi capabili 
să efectueze aşa-numita strategie a negocierii. Prin 
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urmare, oferta iraniană ar putea fi propusă împreună 
cu cererea de autorizare pentru programul lor 
nuclear. 

 
Concluzii 

Modul în care Iranul se raportează la vecinul său 
din est prezintă mai multe aspecte, care au un singur 
lucru în comun: urmărirea intereselor naţionale 
iraniene. Din punct de vedere al motivaţiilor de 
securitate, el încearcă să submineze forţa americană 
(şi coaliţia) din ţară, deoarece Iranul le consideră o 
ameninţare semnificativă la adresa securităţii sale. 
Astfel, pe de o parte, Iranul a fost de acord cu un 
sprijin limitat pentru radicalii sunniţi din rândul 
talibanilor, adică pentru duşmanii lor religioşi şi 
ideologici. Pe de altă parte, Teheranul sprijină 
semnificativ comunităţile etnice şi religioase 
similare din Afganistan, cu care intenţionează să 
coopereze după retragerea forţelor armate 
americane. 

Din punct de vedere geografic, influenţa iraniană 
se concentrează pe zona provinciilor afgane de 
frontieră, dintre care provincia Herat primeşte cel 
mai mare sprijin. Cu toate acestea, influenţa iraniană 
este perceptibilă, de asemenea, la nivel central, în 
Kabul. Investiţiile şi comerţul joacă un rol important 
în întărirea influenţei iraniene în Afganistan43. Iranul 
predomină şi stimulează creşterea economică, 
intelectuală şi spirituală a cetăţenilor nu doar în 
provinciile de frontieră apropiate din punct de 
vedere geografic şi etnic. În acest fel, Iranul atrage 
cetăţenii şi consolidează loialitatea lor faţă de 
Teheran în detrimentul centrului mai îndepărtat şi 
ineficient, al capitalei Kabul. 

Afganistanul este important pentru Iran din 
perspectivă economică şi politică datorită accesului 
la statele Asiei Centrale. În acest context, se reia 
logica strategică din timpul „Marelui Joc” – cine 
controlează Afganistanul, controlează Asia Centrală. 
Pe termen lung, teritoriul afgan poate servi Iranului 
pentru transportul de energie în China, care este un 
cumpărător important de gaze naturale şi petrol din 
Iran. 

Succesul Republicii Islamice Iran în expansiunea 
influenţei economice şi politice către est este tot mai 
mult afectat de evoluţia situaţiei din interiorul ţării. 
Liderii politici actuali ai Iranului aplică vecinilor săi 
politica „sancţiune şi recompensă” din mai multe 
motive. În primul rând, sunt preocupaţi de 
stabilizarea şi securizarea propriei frontiere. 
Refugiaţii afgani distrag atenţia societăţii de la 
problemele economice interne. În al doilea rând, prin 

politica de includere a provinciilor de frontieră sub 
influenţa lor, ei încearcă să slăbească puterea 
guvernului central din Kabul. Deşi această atitudine 
nu e deloc prietenoasă, se încearcă, de fapt, 
distragerea oamenilor de la problemele lor.  

În general, Iranul contribuie la dezvoltarea 
economică şi la stabilitatea politică din regiune, însă 
activităţile iraniene joacă un rol destul de minor în 
dezvoltarea economică a Afganistanului şi a vecinilor 
săi de la nord. Acest lucru este cauzat, pe de o parte, 
de propria lor insuficienţă economică şi, pe de alta, 
prin lipsa de experienţă a companiilor iraniene în 
privinţa investiţiilor în proiecte externe. Pentru 
cetăţenii din provinciile vestice ale Afganistanului, 
implicarea iraniană aduce, cu siguranţă, un număr de 
avantaje pe care guvernul central de la Kabul nu poate 
să-l ofere. Pe de altă parte, aceasta reprezintă, de 
asemenea, un factor negativ pentru stabilitatea 
Afganistanului ca întreg, deoarece administraţia 
centrală este, evident, slăbită din cauza implicării 
străine care, pe de o parte, asigură ajutor financiar, iar, 
pe de altă parte, se concentrează pe anumite regiuni şi 
îşi urmăreşte propriile obiective strategice pragmatice. 
Când se are în vedere implicarea iraniană în sprijinul 
militanţilor antiamericani şi anti-Kabul, Iranul poate 
fi considerat, fără îndoială, cel puţin un element 
controversat în această foarte complexă problematică 
politico-securitară a Afganistanului actual. 

 

NOTE: 
 
Notă: Traducere din limba engleză: Alina Albu şi 

Daniela Răpan. 
1.  Numele Republicii Islamice Iran este legat de 

revoluţia din 1979 (nota autorului). 
2.  K. Jha LALIT, “Concern in US over increasing 

Iranian activity in Afghanistan”, în Pajhwok Afghan 
News, 16 martie 2011, disponibil la 
http://www.pajhwok.com/en/2011/03/16/concern-us-over-
increasing-iranian-activity-afghanistan; A. AIRAN, “Iran 
accused of supporting Afghan insurgents. Cultural and 
economic influence weighs heavily in country’s control 
over militants”, Central Asia online, 7 iunie 2010, 
disponibil la 
http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/features/
main/2010/06/07/feature-03 

3.  A. DZISIÓW-SZUSZCZYKIEWICZ, “Analiza nt. 
polityki Iranu wobec Afganistanu”, in Biuro 
bezpieczenstwa narodowego. Departament Analiz 
Strategicznych, p. 6. Warszawa, 23 grudnia 2010, 
disponibil la 
www.bbn.gov.pl/.../AnalizaBBNntpolitykiIranuwob... 

4. K. MÓZOVÁ, “Teherán spája ideológiu 
a pragmatizmus”, in Despite Borders – Central Eastern 



 
 
 
 

 
 36

European Watch, January 1, 2008, available at 
http://www.despiteborders.com/clanky 
/data/upimages/mozova_iran_extremizmus-SK.pdf. 

5. M. AXWORTHY, Dějiny Íránu. Říše ducha – od 
Zarathuštry po současnost, Praha, Nakladatelství lidové 
noviny, 2009. 

6. Ibidem, pp. 17-22. 
7.  “Iran army forces parade near Afghan border”, in 

CNN World, November 1, 1998, disponibil la 
http://articles.cnn.com/1998-
1101/world/9811_01_iran.wargames_1_afghan-border-
official-iranian-news-agency- afghan-
taliban?s=PM:WORLD 

8.   Country Reports on Terrorism 2011, United States 
Department of State Publication, aprilie 2012, disponibil la 
http://www.state.gov/documents/organization/195768.pdf, 
accesat la 2013-05-05. 

9.   A. TELLIS, A.MUKHARJI, J. (eds.), “Is a Regional 
Strategy Viable in Afghanistan?”, in Carnegie Endowment 
for International Peace, Washington, 2010, pp. 45-50, 
www.CarnegieEndowment.org/pubs; S. SHAHID, 
“Engaging Regional Players in Afghanistan. Threats and 
Opportunities”, in A Report of the CSIS Post-Conflict 
Reconstruction, Project on October 15, 2009, 
http://csis.org/files/publication/091124_afghan_players_0.pdf  

10. A. RASHID, Descent into Chaos: The United 
States and the Failure of Nation Building in Paksitan, 
Afghanistan and Central Asia, London, Viking, 2008; A. 
RASHID, Taliban: Islam, oil and the new great game in 
central Asia, London, I.B.Tauris, 2002; K. 
MATINUDDIN, The Taliban Phenomenon. Afghanistan 
1994 – 1997. With an Afterword Covering Major Events 
since 1997, Karachi, Oxford University Press, 1999. 

11. B. MISZTAL, “Upadajace panstwo jako sasiad: 
Strategia Iranu wobec Afganistanu”, în Sprawy polityczne 
No. 1 (39), 2009, pp. 43–44; R. NORTON-TAYLOR, 
J.BORGER, “British special forces seize Iranian rockets 
in Afghanistan”, The Guardian online, 9. 3. 2011, 
http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/09/iranian-
rockets-afghanistan-taliban-nimruz, accesat la 2012-11-
10; ***, “Iran supplies weapons to Taliban”, Channel 4 
News, 18. 3 2010, http://www.channel4.com/news/iran-
supplies-weapons-to-taliban, accesat la 2012-10-10; M. 
GORDON, “U.S. Says Iranian Arms Seized in 
Afghanistan”, The New York Times, 18. 4. 2007, 
http://www.nytimes.com/2007/04/18/world/middleeast/18
military.html?_r=0, accesat la 2012-10-10; A. HAIRAN, 
Iran accused of supporting Afghan insurgents. Cultural 
and economic influence weighs heavily in country’s 
control over militants, 
http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/features/
main/2010/06/07/feature-03; ***, Les Organisations 
terroristes financées par les Mollahs, Iran – Resist (Iran 
hotline info), http://www.iran-resist.org/ir139 

12. L. ČECH, Regionálne aspekty a súvislosti 
medzinárodnopolitického vývoja Afganistanu, Ekonom, 
Bratislava, 2011, pp. 80-88; 131. 

13. Gulbuddin Hekmatyar este de etnie paştună; el a 
fondat şi a condus organizaţia militară şi partidul politic 
Hezb-e Islami, şi a fost implicat în războiul împotriva 
Uniunii Sovietice. Pe parcursul războiului civil, el şi-a 
consolidat poziţiile, cu ajutorul violenţei şi al terorii, iar 
când talibanii au venit la putere el a emigrat. După invazia 
aliată revine în ţară pentru a purta războiul împotriva 
Statelor Unite şi a regimului din Kabul, TAHIR, M., 
“Gulbuddin Hekmatyar’s Return to the Afghan 
Insurgency”, in Terrorism Monitor Volume, 29.5.2008, 
roč. 6, č. 11,  
http://www.jamestown.org/programs/gta/single/?tx_ttnew
s[tt_news]=4951&tx_ttnews[backPid]= 167& no_ache=1, 
accesat la 2013-04-06.  

14. J. KRAUS, “Íránské aktivity v Afghánistánu: 
Konstruktivní nebo destruktivní přístup?”, în Defence & 
Strategy online, 15.12.2012, vol. 12, No. 2, pp. 45-52, 
http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo-2-
2012/volna-tribuna/iranske-aktivity-v-afghanistanu.html 

15. Ibidem, pp. 46-50. 
16. T. JOHNSON, “Ismail Khan, Herat, and Iranian 

Influence” în Strategic Insights, July 2004, III, No. 7, 
http://hawk.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/34033/ichapt
ersection_singledocument/40df6437-bda6-40bb-9d07-
0fc5cb4a2161/en/johnsonJul04.pdf 

17. Who is Who in Afghanistan, Afghan Biographies, 
Hussein Sayed Anwari, 23.7.2012, 
http://www.afghanbios.info/index.php?option=com_afgha
nbios&id=186&task..., accesat la 2013-04-05 

18. Ziua Ashura este cea mai importantă sărbătoare 
pentru şiiţi, comemorând moartea martirului Imam 
Husayn la la Karbala. 

19. A. MAJIDYAR, A. ALFONEH, “Iranian 
Influence in Afghanistan: Imam Khomeini Relief 
Committee” în Middle Eastern Outlook, 2010, No. 4, 
http://www.aei.org/files/2010/07/27/No-4-Middle-
Eastern-Outlook-g.pdf 

20. ***, “Iran Pledges Cooperation in Education 
Sector”, Pajhwok Afghan News, 01-03-2007, 
www.pajhwok.com  

21. Council on Foreign Relations, 30 martie 2009, 
www.cfr.org 

22. M. MILANI, Iran şi Afghanistan. The Iran 
Primer, www.iranprimer.usip.org 

23. B. MISZTAL, “Upadające państwo jako sąsiad”, 
in Sprawy polityczne, no. 1 (I) jesień 2009, pp. 38-59. 

24  Această rută va face distanţa dintre zona Golfului 
Persic până în Afganistan cu 700 km mai scurtă şi va reduce 
semnificativ importanţa rutei Karachi – Kandahar, care este 
ruta tradiţională din Afghanistan către apele internaţionale. 
Pentru mai multe informaţii, a se vedea M. MILANI. 

25. A. J. TELLIS, A. MUKHARJI (ed.), “Is a 
Regional Strategy Viable for Afghanistan?”, 11-05-2010, 
www.carnegieendowment.org  

26. B. MISZTAL, “Upadające państwo jako sąsiad”, 
în Sprawy polityczne, no. 1 (I) jesień 2009, pp. 43-44. 



 
 
 
 

 

 
 

37

27. A. MALEKI, “Iran”, în Frederick STARR (ed.), The 
New Silk Roads: Transport and Trade in Greater Central 
Asia,Washington D.C., Central Asia-Caucasus Institute and 
Silk Road Studies Program, 2007, pp. 185-189. 

28. Pe numele complet Bonyad-e Shahid (Fundaţia 
martirilor) şi Bonyad-e Janbazan va Mostaz´afan 
(Fundaţia celor oprimaţi şi cu handicap). 

29. R. MAKARIUSOVÁ, Počátek působení 
islamských nevládních organizací s radikálním 
podtextem, Mezinárodní politika č.11, 2008, roč. XXXII. 
S. 19; J. BENTHALL, J. BELLION-JOURDAN, The 
Charitable Crescent: Politics of Aid in the Muslim World. 
London, I. B. Tauris, 2003. 

30. Amar-e Eszteghal-e Atba’e Afghan Dar Iran 
(Statystyki dotyczące zatrudnienia Afgańczyków w 
Iranie), în Alef News Agency, December 19, 2009, 
www.alef.ir  

31. A. MAJIDYAR, A. ALFONEH, Iranian Influence 
in Afghanistan: Refugees as Political Instruments, 
Listopad, 2010, www.aei.org  

32. Situaţia în 2007 a dus la criza politică din Kabul. 
Parlamentul afgan a cerut demisia ministrului pentru 
refugiaţi şi a ministrului afacerilor externe. După 
interpelarea lui Karzai, deportările au fost oprite, a se 
vedea A. MAJIDYAR, A. ALFONEH, 2010. 

33. Există aproximativ 1,5 milioane de lucrători 
sezonieri afgani în Iran, cei mai mulţi dintre ei ilegali. Ei 
pot fi găsiţi cu precădere în provinciile iraniene din 
apropierea frontierei cu Afghanistan – Sistan, 
Baluchestan, Khorasanul de sud şi Razavi Khorasan. 

34. A. DZISIÓW-SZUSZCZYKIEWICZ, Analiza nt. 
polityki Iranu wobec Afganistanu, Biuro bezpieczenstwa 
narodowego. Departament Analiz Strategicznych, p. 11, 
Warszawa, 23 decembrie 2010, 
www.bbn.gov.pl/.../AnalizaBBNntpolitykiIranuwob...  

35. Stosunki dwustronne Iran-Afganistan, 2012-08-09, 
http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/kraj,Iran, 
stosunki_dwustronne,Afganistan 

36. F. BEZHAN, Tensions Simmer Between Tehran, 
Kabul in RFE/RL, 15 mai 2012, 
http://www.rferl.org/content/iran_afghanistan_tensions_ri
se/24581508.html 

37. The Failed States Index 2013, 
http://ffp.statesindex.org/rankings-2013-sortable 

38. World Drug Report 2006, United Nations Office 
on Drugs and Crime; L. BEEHNER, Afghanistan’s Role 
in Iran’s Drug Problem, 14 septembrie 2006, 
www.cfr.org  

39. C. ZAMBELIS, Is Iran Supporting the Insurgency 
in Afghanistan?, 6 noiembrie, 2009, www.jamestown.org 

40. B. MISZTAL, Upadajace panstwo jako sasiad: 
Strategia Iranu wobec Afganistanu, in Sprawy polityczne, 
No. 1 (39), 2009, pp. 43–44. 

41. R. DREYFUSS, “Iran Hedges its Bets in 
Afghanistan” în The Diplomat, August 07, 2012, 
http://thediplomat.com/2012/08/07/iran-hedges-its-bets-
in-afghanistan/2/, accesat la 6 mai 2013. 

42. “Nový prezident Rauhání chce zmeniť zahraničnú 
politiku Iránu” în správy.pravda.sk, August 17, 2013, 
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/290223-iran-novy-
prezident-chce-zmenu-zahranicnej-politiky-aby-nebola-
velmi-konfrontacna/, accesat la 9 septembrie 2013; “Jaký 
bude nový íránský prezident?” în IHNED.cz., 17 iunie 
2013, http://dialog.ihned.cz/c1-60082430-jaky-bude-
novy-iransky-prezident, accesat la 9 septembrie 2013. 

43. F.W. KAGAN, K. KAGAN, D. PLETKA, 
“Iranian Influence in the Levant, Iraq and Afghanistan” în 
A Report of the American Enterprise Institute, 2008, pp. 37-57, 
http://www.aei.org/docLib/20080215_IranianInfluence.pd
f; B. MISZTAL, “Upadajace panstwo jako sasiad: 
Strategia Iranu wobec Afganistanu”, în Sprawy polityczne 
No. 1 (39), 2009. pp. 43–44; A. LEITHEAD, Iranian 
Influence in Afghanistan, în BBC News, 11 iunie 2007, 
http://www.afghanistannewscenter.com/news/2007/june/j
un112007.html#3 

 
BIBLIOGRAFIE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. AXWORTHY, M., “Dějiny Íránu. Říše ducha 
– od Zarathuštry po současnost”, Nakladatelství 
Lidové noviny, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 
2009.  

2. AZARI, E. “Iran Reinvigorates a Strategy for 
Regional Dominance”, Open Democracy – free 
thinking for the world, September 2, 2010, 
http://www.opendemocracy.net/ehsan-azari-
stanizai/iran-reinvigorates-strategy-for-regional 
dominance  

3. BEEHNER, L., “Afghanistan’s Role in Iran’s 
Drug Problem”, Council on Foreign Relations, 
September 14, 2006, www.cfr.org  

4. BEZHAN, F., Tensions Simmer Between 
Tehran, Kabul, RFE/RL, May 15, 2012, 
http://www.rferl.org/content/iran_afghanistan_tensio
ns_rise/24581508.html 

5. BRŮHOVÁ, S.; BRŮHA, J., Krásy osy zla., 
Nakladatelství Jiří Brůha A+U DESIGN, České 
Budějovice, 2003.  

6. ČECH, Ľ., Regionálne aspekty a súvislosti 
medzinárodnopolitického vývoja Afganistanu, 1. 
vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2011. 

7. DREYFUSS, R., “Iran Hedges its Bets in 
Afghanistan”, The Diplomat, August 07, 2012, 
http://thediplomat.com/2012/08/07/iran-hedges-its-
bets-in-afghanistan/2/ 

8. DZISIÓW-SZUSZCZYKIEWICZ, A., 
“Analiza nt. polityki Iranu wobec Afganistanu”, 
Biuro bezpieczenstwa narodowego. Departament 
Analiz Strategicznych, p. 6, Warszawa, December 
23, 2010, 



 
 
 
 

 
 38

www.bbn.gov.pl/.../AnalizaBBNntpolitykiIranuwob 
9. GORDON, M., “U.S. Says Iranian Arms 

Seized in Afghanistan”, The New York Times, April 
18,2007, http://www.nytimes.com/2007/04/18/ 
world/middleeast/18military.html?_r=0 

10. HAIRAN, A., “Iran accused of supporting 
Afghan insurgents. Cultural and economic influence 
weighs heavily in country’s control over militants”, 
Central Asia Online, 
http://centralasiaonline.com/en_GB/articles/caii/feat
ures/main/2010/06/07/feature-03    

11. HUDEC, J., “Irán – päť otázok” in Panoráma 
mapping security discourse 2007-2008, Bratislava, 
CENAA, 2008. pp. 485-503. 

12. HUGUEUX, V., Iran, l’état d’alerte, 
Editions L’express, Paris, 2010.  

13. JOHNSON, T., “Ismail Khan, Herat, and 
Iranian Influence”, Strategic Insights, July 2004, III, 
No.7, http://hawk.ethz.ch/serviceengine/Files/ 
ISN/34033/ichaptersection_singledocument/40df 
6437-bda6-40bb-9d07-
0fc5cb4a2161/en/johnsonJul04.pdf 

14. KAGAN, F.W; KAGAN, K.; PLETKA, D., 
“Iranian Influence in the Levant, Iraq and 
Afghanistan”, A Report of the American Enterprise 
Institute, 2008, pp. 37-57. http://www.aei.org/docLib/ 
20080215 _IranianInfluence.pdf 

15. KRAUS, J., “Íránské aktivity v Afghánistánu: 
Konstruktivní nebo destruktivní přístup?” Defence & 
Strategy, December 15, 2012, vol. 12, No. 2, pp. 45-
52, http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-
cislo-2-2012/volna-tribuna/iranske-aktivity-v-
afghanistanu.html 

16. LALIT, K Jha., “Concern in US over 
increasing Iranian activity in Afghanistan”, 
Pajhwork Afgan News. Reflectingte Truth, 2011, 
http://www.pajhwok.com/en/2011/03/16/concern-
us-over-increasing-iranian-activity-afghanistan 

17. LEITHEAD, A., “Iranian Influence in 
Afghanistan”, BBC News, June 11, 2007,  
http://www.afghanistannewscenter.com/news/2007/j
une/jun112007.html#3 

18. MAJIDYAR, A.; ALFONEH, A., “Iranian 
Influence in Afghanistan: Imam Khomeini Relief 
Committee” Middle Eastern Outlook, 2010, č. 4,  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aei.org/files/2010/07/27/No-4-Middle-
Eastern-Outlook-g.pdf 

19. MAKARIUSOVÁ, R., “Počátek působení 
islamských nevládních organizací s radikálním 
podtextem”, Mezinárodní politika, č. 11, 2008, roč. XXXII.  

20. MALEKI, A., “Iran”, STARR, Frederick 
(ed.), The New Silk Roads: Transport and Trade in 
Greater Central Asia, Washington D.C.: Central 
Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies 
Program, 2007, pp. 185-189.  

21. MAREK, J., “Dějiny Afghánistánu”, 
Nakladelství Lidové noviny, Praha, 2006.  

22. MATINUDDIN, K., The Taliban 
Phenomenon. Afghanistan 1994 – 1997, With an 
Afterword Covering Major Events since 1997, 
Karachi, Oxford University Press, 1999.  

23. MILANI, M., Iran and Afghanistan. The Iran 
Primer, United States Institute of Peace. 
www.iranprimer.usip.org 

24. MINOUI, D., Jeunesse d’Iran : les voix du 
changement, Paris, Autrement, 2001 

25. MISZTAL, B., “Upadajace panstwo jako 
sasiad: Strategia Iranu wobec Afganistanu”, in 
Sprawy polityczne 1 (39), 2009. 

26. MÓZOVÁ, K, “Teherán spája ideológiu 
a pragmatizmus”, Despite Borders – Central  

27. MÜLLER, Z., “Islám a islamizmus. Dilema 
náboženské politiky”, Praha, Academia, 2009.  

28. MÜLLER, Z., Svaté války a civilizační 
tolerance, Praha, Academia, 2009.  

29. NEČAS, P., Economic tools and forms of 
security strategy implications (case study Iran). 
Armed Forces Academy of General M. R. Štefánik, 
Liptovský Mikuláš, 2009.  

30. NORTON-TAYLOR, R.; BORGER, J., 
“British special forces seize Iranian rockets in 
Afghanistan”, The Guardian, March9, 2011,
http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/09 
/iranian-rockets-afghanistan-taliban-nimruz 

31. NOVOTNÝ, A., Teorie a praxe 
mezinárodních vztahů, Bratislavská vysoká škola 
práva, Bratislava, Poradca podnikateľa, 2006.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 
 39 

ASPECTE ALE SUVERANITĂłII 
REPUBLICII POPULARE CHINEZE: 
RISCURI, OPORTUNITĂłI ŞI NOI 

ORIENTĂRI DOCTRINARE 
 

Dr. Iuliana-Simona łUłUIANU* 
 

 

 

 
* Lt. col. dr. Iuliana-Simona łUłUIANU, cercetător ştiinŃific, este şeful Biroului Strategii de 
Apărare din cadrul Institutului pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară din Bucureşti 
(ISPAIM) România. E-mail: simonajul@yahoo.com 
 

Acest articol analizează mutaŃiile doctrinare ale 

Partidului Comunist Chinez, prin evidenŃierea 

principalelor rezultate ale celui de-al 18-lea 

Congres desfăşurat în perioada 7 – 14 noiembrie 

2012. Este o încercare de descriere a bazelor 

modelului de dezvoltare chinez, unic şi original, şi a 

viziunii chineze de tip liberal axată pe concepte 

precum „societate armonioasă”, „dezvoltare 

paşnică”, „echitate şi justiŃie sociale” şi „guvernare 

etică”. 

De asemenea, lucrarea prezintă provocările 

actuale la adresa suveranităŃii naŃionale a 

Republicii Populare Chineze în lumina relaŃiilor 

dezvoltate de această Ńară cu Japonia, Coreea de 

Nord şi a evoluŃiilor cunoscute de dosarul 

„nerezolvat” al Taiwanului. Referitor la agenda de 

politică externă a Chinei, în anii ce vor urma, 

Beijingul va avea sarcina delicată de balansare a 

profilului său temperat, tradiŃional, de politică 

externă, cu un comportament politic din ce în ce mai 

asertiv în abordarea relaŃiilor internaŃionale.  

Cuvinte-cheie: geopolitică, vecinătate imediată, 

suveranitate, societate armonioasă, dezvoltare 

paşnică, socialism cu specific chinez. 

Introducere 
Într-o lume a relaŃiilor internaŃionale în care 

statele naŃiune sunt încă actorii dominanŃi, 
predomină modelul politico-juridic al controlului 
teritorial exersat de state asupra aproape întregii 
suprafeŃe a mapamondului. Moştenirea 
„westphalică” se referă la aspectul teritorial al 
puterii şi la controlul exersat de „suverani” (regi, 
împăraŃi, apoi republici) asupra teritoriilor şi 
populaŃiilor respective. Dacă, în ceea ce numim 
generic Occident, relaŃiile internaŃionale s-au 
structurat treptat sub forma unei reŃele de state 
suverane care se recunosc egale în dreptul 
internaŃional, dar sunt despărŃite, în fapt, de rangul 
de putere, într-un sistem internaŃional caracterizat 
prin cicluri hegemonice (ascensiunea şi declinul 
unor mari puteri, urmate de altele), în cazul Chinei 
lucrurile nu stau deloc astfel. 

China antică şi cea medievală, dar şi China de 
până la începutul secolului XX, a fost un imperiu, 
unul care se considera „centrul lumii”, după cum o 
arată şi denumirea sa Chung Kuo. Teoretic, împăraŃii 
chinezi erau suveranii întregii lumi, în timp ce 
ceilalŃi regi şi împăraŃi erau consideraŃi subordonaŃi. 
În acest sens, chinezii nu au dezvoltat nicidecum o 
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teorie westphalică asupra suveranităŃii, ci una 
imperială, sinocentrică, bazată nu pe egalitate şi 
simetrie, ci pe ierarhie şi inegalitate.  

China republicană, în versiunea naŃionalistă şi 
apoi comunistă, a trebuit să se acomodeze brusc cu 
logica sistemului internaŃional de tip westphalic, 
reprezentat la nivel instituŃional de ONU. S-a trecut 
de la o concepŃie a statului ca entitate universală, 
fără limite teritoriale generate de prezenŃa altei 
entităŃi statale, şi întreŃinând relaŃii tributare cu alte 
state1, la o concepŃie care să se acomodeze realităŃii 
internaŃionale, în care China, ca tânără republică, era 
un stat cu rang de putere şi prestigiu scăzute. 
Ulterior, China s-a confruntat cu provocările 
existenŃei unui stat vecin, tot comunist, şi anume 
URSS, şi cu existenŃa SUA ca putere ce reprezenta 
Occidentul capitalist. Pierderea Taiwanului, pe care 
SUA l-au protejat de o încorporare forŃată în 
teritoriul Chinei continentale, şi situarea între SUA 
şi URSS, ambele puteri considerate ostile, au generat 
un simŃ al vulnerabilităŃii, precum şi dorinŃa de a se 
pune la adăpost de riscurile militare şi nonmilitare.  

China comunistă, în epoca post-Război Rece, s-a 
pomenit într-un sistem internaŃional aflat sub 
hegemonia SUA, care, deşi nu interfera direct în 
treburile interne ale Chinei, exercita însă un control 
extins în vecinătăŃile acesteia. De asemenea, 
globalizarea, aşa cum o ştim, are trăsături de tip 
american, lucru cu care China pare să se fi acomodat 
parŃial, Ńinând cont de dezvoltarea sa economică 
spectaculoasă din ultimii zece ani. 

Ca putere emergentă pe scena politică 
internaŃională şi principal competitor al hegemoniei 
americane, Republica Populară Chineză a dezvoltat 
o filosofie privind crearea unui spaŃiu de siguranŃă în 
vecinătatea ei imediată, concepută ca instrument 
fundamental de apărare a suveranităŃii sale naŃionale 
şi de exercitare a unei influenŃe tot mai mari la nivel 
global. Astăzi, chiar dacă Beijingul este încă obsedat 
de aşa-numitele „interese de bază”, relevante pentru 
supravieŃuirea regimului comunist şi creşterea 
economică, el pare a fi pregătit să-şi asume masiv 
responsabilităŃi globale, alături de cele privind 
dezvoltarea viitoare a Ńării. 

La începutul secolului al XX-lea, secretarul de 
stat american John Hay sublinia că Mediterana 
reprezintă spaŃiul maritim al trecutului, Atlanticul pe 
cel al prezentului şi Pacificul pe cel al viitorului2. 
Începând cu anii ’70, această afirmaŃie a început să 
se concretizeze, în primul rând prin „miracolul 
asiatic”.  

Britanicul Halford J. Mackinder vorbea de un 
pivot eurasiatic (heartland)3, prin care înŃelegea o 
grupare, în termeni de putere şi de potenŃial, a unor 
uriaşe forŃe şi resurse, precum şi crearea unor 
infrastructuri care să permită ca un astfel de 
potenŃial să domine lumea. De aceea, preocuparea 
principală a puterilor maritime aflate la distanŃă de 
scena continentală a competiŃiei pentru supremaŃie a 
fost şi trebuia să fie, în viziunea lui Mackinder, dar 
şi în cea a altui geopolitician, de data aceasta un 
american, Nicholas J. Spykman, îngrădirea puterii 
continentale, îndeosebi prin dominarea coastelor şi 
interzicerea accesului la oceanul cald planetar. 
Aceste viziuni nu au fost doar simple teorii, ele 
materializându-se într-o uriaşă şi continuă 
confruntare din care, se pare, au câştigat aceste 
puteri maritime. Ne aflăm, încă, sub efectul unei 
gândiri geopolitice tributare Războiului Rece, care a 
avut şi o dimensiune de îngrădire (containment) a 
acestui spaŃiu de tranziŃie geopolitică de la heartland 
la rimland, însă dominarea marilor puteri navale, 
îndeosebi a celei americane, este destul de relativă, 
întrucât nu s-a reuşit decât parŃial îngrădirea 
puterilor asiatice. China rămâne o putere emergentă, 
cu un potenŃial uman uriaş, o cultură milenară şi un 
ritm de dezvoltare accelerat.  

Chiar dacă chinezii cred că se află în centrul 
lumii – şi, într-o anumită măsură, aşa şi este – 
filozofia lor de viaŃă şi de acŃiune nu este una 
cuceritoare, ci una defensivă şi foarte subtilă, în 
spiritul descris cândva de Cartea schimbării            
(I-ching)

4 şi de marii ei filosofi (Confucius, Lao Tzu, 
Sun Tzu etc.). Dialectica dintre Occident şi Orient se 
poate formula prin opoziŃia doctrinară Clausewitz – 
Sun Tzu, filosofia lui Carl von Clausewitz, 
concentrată asupra câştigării războiului, contrastând 
puternic cu cea a marelui filosof chinez preocupat de 
diplomaŃia preventivă a evitării conflictelor 
militare5. De aici nu rezultă că poporul chinez este 
extrem de generos, acŃionând dezinteresat în 
favoarea întregii lumi, ci doar faptul că nu este 
interesat de cucerirea lumii, ci doar de unitatea şi 
stabilitatea teritoriului naŃional, hrănirea celor 1,35 
miliarde de locuitori6 şi buna vecinătate. 

 
1. Parteneriate versus dispute teritoriale 

în vecinătăŃi 
Teritoriul Chinei este un teritoriu tabu: „Trebuie 

să preŃuim fiecare centimetru pătrat din teritoriul 
naŃional”, sublinia fostul preşedinte Hu Jintao, cu 
prilejul celui de-al XVIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Chinez. Suveranitatea Chinei asupra 
propriului teritoriu este de neclintit, iar filosofia 
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creării unui spaŃiu de siguranŃă în vecinătatea 
imediată este emergentă. În accepŃiunea locuitorilor 
Chinei, fiecare metru de pământ sau de apă este de 
interes vital pentru Ńara lor. În acest spirit, în 1997, 
chinezii au recuperat Hong Kong-ul, iar în 1999 
Macao. Cu excepŃia chinezilor din Taiwan, care-şi 
doresc independenŃa, celelalte naŃiuni ale lumii nu 
consideră utilă contestarea graniŃelor teritoriale 
chineze, până şi SUA recunoscând că există o 
singură Chină (chiar dacă administraŃia americană 
sprijină regimul de la Taipei)7.  

China este o Ńară realistă şi dinamică, în niciun 
caz nu este o entitate pasivă situată în rimland (adică 
o margine), cum definea Nicholas Spykman această 
zonă (sau o parte din ea)8, concept pe baza căruia s-au 
constituit politica şi strategia americane de îndiguire 
a comunismului. Ea se află în centrul lumii, atât prin 
cultura sa impresionantă, prin istoria sa 
multimilenară, cât şi prin faptul că are un ritm de 
dezvoltare economică foarte alert, vizează buna 
vecinătate, parteneriatele şi soluŃionarea tuturor 
problemelor care există în zonă.  

China deŃine 20 la sută din populaŃia planetei, iar 
problematica resurselor naturale şi a distribuirii 
acestora este deosebit de stringentă. China are 
resurse naturale bogate, în special de cărbune. O 
barieră în calea unei dezvoltări uniforme a industriei 
este reprezentată însă de distribuirea inegală a 
resurselor şi de insuficienta dezvoltare a 
infrastructurii de transport. China este dependentă de 
importul de petrol si gaze în special din Orientul 
Mijlociu şi Africa de Nord, de aceea regiunea 
geopolitică MENA (Middle East and North Africa) 
prezintă o importanŃă vitală pentru Beijing. 
Atitudinea Chinei faŃă de această regiune este una 
deosebită, specific chineză. Adică atentă, prudentă, 
adaptabilă împrejurărilor şi perseverentă.  

China acordă mare importanŃă parteneriatelor 
sale strategice, realizate, în primul rând, cu Rusia şi 
Uniunea Europeană. Cooperarea bilaterală cu 
FederaŃia Rusă în domeniul energiei a avansat, iar 
parteneriatul politic strategic a fost aprofundat, 
permiŃând parafarea unor acorduri în domeniul 
militar. Cele două state, membre permanente ale 
Consiliului de Securitate, afişează o solidaritate 
crescândă în numeroase dosare multilaterale 
referitoare la situaŃia din Orientul Mijlociu, 
neproliferarea sau reforma ONU şi a instituŃiilor 
financiare internaŃionale. Pe de altă parte, implicarea 
Chinei în Europa este complexă. Este vorba de un 
ansamblu de investiŃii în infrastructură, împrumuturi 
cu dobânzi reduse şi investiŃii financiare masive. 

Într-o abordare optimistă, relaŃiile sino-europene 
trebuie văzute ca o oportunitate, nu ca un joc de 
sumă zero (mai ales pe fundalul crizei din Zona 
euro), prin promovarea unor relaŃii comerciale 
simetrice.  

De-a lungul timpului, China a trecut prin 
traumatisme geopolitice care i-au marcat identitatea 
colectivă. După mijlocul secolului al XIX-lea, 
imperiul chinez era foarte slăbit, iar expediŃiile 
ruseşti în zona fluviului Amur aveau să conducă la 
Tratatul de la Aigun (1858), prin care Rusia controla 
tot malul stâng al fluviului până la vărsarea în mare. 
Este primul „tratat inegal” ruso-chinez, urmat, în 
1860, de ConvenŃia de la Pekin, prin care Rusia 
obŃinea regiunea Vladivostok de la o Chină recent 
învinsă de FranŃa şi Anglia. Tratatele inegale au 
rămas definitiv gravate în memoria liderilor chinezi, 
comunişti, dar şi naŃionalişti, de aceea fostul lider 
Mao Zedong a solicitat URSS, în anii ’60, să 
restituie Chinei teritoriile luate prin forŃă de imperiul 
rus. De altfel, au existat incidente de graniŃă în 1969, 
soldate cu sute de morŃi. Abia la 2 iunie 2005, la 
Vladivostok, a fost semnat un acord cu Rusia privind 
frontiera comună, care măsoară 4300 km. După 
semnarea acestui acord, pentru prima dată în istoria 
relaŃiilor ruso-chineze, frontierele au fost clar 
definite.  

China a semnat, la 11 aprilie 2005, un acord cu 
India pentru rezolvarea contenciosului frontalier ce 
datează din 1962. China revendică un teritoriu de 
20.000 km2 din nord-estul Indiei – Arunachal 
Pradesh – în timp ce India revendică zona Aksai 
Chin din Kaşmir, de 38.000 km2. Kaşmirul, 
distribuit între China, India şi Pakistan, este o zonă 
conflictuală semnificativă a lumii, dat fiind că toate 
cele trei Ńări care îşi dispută, într-o formă sau alta, 
părŃi din acest teritoriu, sunt puteri nucleare. Aceste 
trei Ńări, care, împreună, totalizează mai mult de o 
treime din populaŃia globului şi 13.688.490 km2, nu 
au fost niciodată în relaŃii excelente. Cele două mari 
culturi – chineză şi indiană – aproape că nu 
comunică între ele. Teritoriile Chinei şi Indiei au 
fost cucerite, stăpânite de alŃii, iar această umilinŃă a 
marcat semnificativ populaŃiile acestor Ńări. De 
aceea, suveranitatea lor, mai ales a Chinei, asupra 
propriilor teritorii este una fermă, chiar excesivă9.  

Dacă vecinătatea sudică a Chinei e una ce 
implică riscul de conflict nuclear şi/sau de 
revendicări teritoriale (a se vedea cazul Indiei, 
Pakistanului şi al FederaŃiei Ruse), în ceea ce 
priveşte vecinătatea estică, Beijingul se confruntă cu 
provocări generate de Coreea de Nord, cu toate că 
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această Ńară nu este o putere regională. Phenianul a 
declarat în repetate rânduri că posedă astfel de arme, 
iar posibilitatea ca, în viitor, regimul comunist să se 
unească accidental cu cel din Coreea de Sud, sub 
auspiciile dominaŃiei americane, reprezintă un 
scenariu de neacceptat pentru China.  

China manifestă îngrijorare faŃă de retorica 
războinică a lui Kim Jong-un, probabil din teama de 
a nu mai putea controla acest stat client imprevizibil, 
fără a abandona, neapărat, susŃinerea sa faŃă de 
regimul pe care vrea să îl menŃină ca un stat-tampon 
la frontierele sale. Această îngrijorare pare a fi 
subestimată de liderul nord-coreean, dispus să ignore 
influenŃa enormă a Beijingului asupra economiei 
Ńării sale. Recent, China şi Statele Unite ale Americii 
au convenit să facă un efort comun pentru a încerca 
să obŃină denuclearizarea, pe cale paşnică, a 
Peninsulei Coreene. La data de 13 aprilie 2013, 
secretarul de stat american John Kerry şi consilierul 
de stat chinez Yang Jiechi, cel mai înalt responsabil 
al politicii externe a Chinei, au afirmat, la Beijing, 
că ambele state susŃin ideea denuclearizării pentru 
stabilitatea regiunii, pronunŃându-se în favoarea 
dezgheŃării relaŃiilor dintre Seul şi Phenian, într-un 
moment critic al crizei. Prin urmare, poziŃia Chinei 
privind Coreea de Nord a început să se schimbe, 
elocvent în acest sens fiind şi discursul susŃinut 
recent de preşedintele Xi Jinping, în care acesta a 
afirmat, fără a face trimitere explicită la Coreea de 
Nord, că niciunei Ńări „nu ar trebui să i se permită să 
arunce o regiune şi chiar întreaga lume în haos 
pentru un câştig egoist”10.  

De asemenea, pentru China, o sursă de 
preocupare majoră o reprezintă Iranul, stat ce tinde 
să se înarmeze nuclear, precum şi relaŃiile 
conflictuale dintre Iran, Israel şi unele state arabe din 
regiunea MENA (Orientul Mijlociu şi Africa de 
Nord).  

În ceea ce priveşte relaŃiile bilaterale dintre China 
şi Japonia, acestea sunt tensionate din cauza 
disputelor teritoriale. SituaŃia ar putea constitui cea 
mai gravă criză din ultimii 40 de ani dintre cele două 
Ńări. În septembrie 2012, China şi-a rezervat dreptul 
de a lua măsuri suplimentare în diferendul cu 
Japonia, în care contestă naŃionalizarea insulelor 
Senkaku/Diaoyu, disputate de cele două Ńări. 
DeclaraŃia lui Liang Guanglie a fost lansată în 
timpul unei conferinŃe de presă alături de omologul 
său american Leon Panetta11.  

În ochii Occidentului, China şi Japonia par să 
acŃioneze disproporŃionat în raport cu importanŃa 
insulelor Senkaku, numeroşi analişti politici 
atrăgând atenŃia asupra producerii unor posibile 

accidente istorice cu implicaŃii devastatoare asupra 
omenirii12. În evenimentele din Marea Chinei de Est, 
părŃile în dispută nu îşi permit luxul de a acŃiona 
potrivit unor puseuri de sentimente naŃionaliste, fiind 
nevoite să îşi gestioneze responsabil problemele 
teritoriale, tocmai pentru a elimina un precedent 
asemănător celui din 191413. 

În opinia secretarului american al Apărării, Leon 
Panetta, actualele conflicte teritoriale din Asia ar 
putea declanşa un război, în cazul în care guvernele 
implicate continuă „provocările”14. Obiectul 
litigiului amintit – arhipelagul Senkaku, care ar 
ascunde zăcăminte importante de hidrocarburi, este 
revendicat şi de Taiwan.  

China doreşte să pună capăt existenŃei politice 
separate a Taiwanului, în condiŃii similare cu Hong 
Kong-ul. Mesajele Chinei în legătură cu intenŃiile 
sale legate de Taiwan sunt cât se poate de clare. Spre 
exemplu, recent, i s-a cerut noului Papă să rupă 
relaŃiile diplomatice cu Taiwanul, să recunoască 
guvernul Republicii Populare Chineze ca singurul 
guvern legal reprezentând China şi să recunoască 
Taiwanul ca parte a Chinei.15 

PoziŃia SUA în acest dosar nerezolvat al Chinei 
prezintă o relevanŃă aparte, unii americani dorind 
chiar să regândească sprijinul pentru Taiwan, 
afirmând că dacă Statele Unite ar renunŃa la Taiwan 
ar fi în interesul tuturor părŃilor16. Dar, chiar dacă s-ar 
renunŃa la sprijinirea Taiwanului, tot nu s-ar instaura 
o stare de armonie între Washington şi Beijing, 
deoarece ar persista competiŃia pentru asigurarea 
accesului la apele din Marea Asiei de Est, pe care 
Beijingul o priveşte drept propria sferă de influenŃă. 
În plus, aliaŃii ei – Japonia, Coreea de Sud şi alte 
state cu mize multiple în zonă – nu ar privi cu 
indulgenŃă abandonarea Taiwanului. 

În noiembrie 2012, s-au încheiat cu succes la 
Beijing lucrările celui de-al XVIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Chinez. Raportul Congresului 
reprezintă manifestul politic şi programul de acŃiune 
al Partidului ce călăuzeşte poporul pe drumul 
socialismului cu specific chinez şi în lupta 
consacrată construirii integrale a societăŃii bunăstării 
decente. În vederea realizării acestor obiective, 
China are nevoie de un climat extern şi de vecinătate 
paşnic, stabil şi de cooperare reciproc avantajoasă. 
Prin urmare, în viitor, RPC va promova constant o 
politică de prietenie şi parteneriat cu Ńările vecine, de 
consolidare a relaŃiilor de bună înŃelegere şi 
vecinătate, de aprofundare a cooperării reciproc 
avantajoasă cu acestea. Va fi nevoită să respecte 
diversitatea zonei Asia-Pacific şi realitatea 
interdependenŃelor, urmărind modalitatea de 
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cooperare regională pe baza consensului prin 
consultări şi progresul gradual. Să nu uităm că, în 
contextul declinului economic la nivel mondial, 
China a avut mai mulŃi ani consecutiv o contribuŃie 
de peste 50% la creşterea economiei asiatice, 
impulsionând continuu mecanismele de consolidare 
a încrederii politice reciproce şi de cooperare cu 
celelalte Ńări din Asia. China va înainta cu 
consecvenŃă pe drumul dezvoltării paşnice, aplicând 
politica de bună vecinătate, potrivit căreia vecinii 
trebuie trataŃi ca prieteni şi parteneri, şi acŃionând să 
rezolve disputele pe cale paşnică. Noile orientări 
doctrinare relevă pe deplin această perspectivă 
optimistă.  

 
2. Rezultatele celui de-al XVIII-lea Congres 

al Partidului Comunist Chinez 
Doctrina Partidului Comunist Chinez este axată 

pe eliminarea hegemonismului, politicii de forŃă, 
politicii de bloc şi cursei înarmărilor. RelaŃiile 
bilaterale corecte şi amiabile, dezvoltarea economică 
durabilă, reducerea tensiunilor de orice fel au 
constituit, dintotdeauna, obiectivele de bază ale 
politicii de partid, deosebit de flexibile.  

Rezultatele celui de-al 18-lea Congres NaŃional al 
Partidului Comunist Chinez, care a avut loc în 
noiembrie 2012, sunt de mare importanŃă nu doar 
pentru China, dar şi pentru restul lumii, principiile 
majore stabilite în cadrul acestuia demonstrând 
faptul că R.P. Chineză nu se concentrează numai pe 
dezvoltarea sa viitoare, ci pare dispusă să îşi asume 
masiv responsabilităŃi globale: „Vom lua parte activ 
la guvernarea economică globală, vom promova şi 
facilita comerŃul liber şi investiŃiile, opunându-ne 
ferm protecŃionismului, sub orice formă s-ar 
manifesta acesta”17. În secolul XXI, când toate Ńările 
se confruntă cu provocări economice majore, China 
încearcă să dovedească valenŃele propriului său 
model de dezvoltare, unic şi original. Rămâne însă 
de văzut în ce măsură ideile liberale reformatoare, de 
inspiraŃie occidentală, vor prevala asupra doctrinei 
comuniste.  

Raportul celui de-al XVIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Chinez – document programatic 
care surprinde rezultatele acestui mare eveniment 
politic – a fost distribuit, la scurt timp după 
eveniment, în mediile academice militare româneşti 
de ambasadorul R. P. Chineze la Bucureşti, doamna 
Huo Yuzhen. Coperta documentului ne reŃine atenŃia 
prin două îndemnuri care constituie însăşi 
chintesenŃa supravieŃuirii regimului comunist chinez 
şi a naŃiunii chineze: „Să înaintăm cu hotărâre pe 

calea socialismului cu specific chinez” şi „Să luptăm 
pentru realizarea societăŃii bunăstării decente”. 
Calea socialismului cu specific chinez presupune 
respectarea fermă a celor patru principii de bază – 
independenŃă, egalitate deplină, respect mutual şi 
neamestec în treburile interne ale altor Ńări – reformă 
şi deschidere spre exterior, dezvoltarea forŃelor de 
producŃie ale societăŃii, construirea economiei 
socialiste de piaŃă, a democraŃiei şi culturii socialiste 
avansate, a societăŃii socialiste armonioase şi a 
civilizaŃiei socialiste care respectă mediul 
înconjurător. Fundamentul său teoretic este clar 
stipulat în raport: „sistemul ştiinŃific bazat pe teoria 
lui Deng Xiaoping, pe ideile celor trei reprezentări18 
şi pe concepŃia dezvoltării ştiinŃifice, fiind o 
continuare şi o dezvoltare a marxism-leninismului şi 
a gândirii lui Mao Zedong.”  

Aşadar, viziunea chineză de tip liberal pleacă de la 
conceptul de „societate armonioasă” sau “societatea 
bunăstării decente” – Datong/ Da-yitong este termenul 
desemnând marea armonie sau unitatea 
atotcuprinzătoare, interpretat şi în sensul unei societăŃi 
globale bazată pe bunăstare colectivă şi bunuri 
colective19 – atribut esenŃial al identităŃii politice şi 
doctrinare chineze, alături de „dezvoltare paşnică”, 
„echitate şi justiŃie sociale” sau „guvernare etică”. De 
altfel, în ultimii ani, R. P. Chineză a încurajat 
propagarea ideilor confucianiste, mai ales ordinea, 
respectul, comportamentul moral şi armonia socială.  

Dezideratul realizării cuprinzătoare a societăŃii 
bunăstării decente presupune imperative noi, precum 
dezvoltarea sustenabilă a economiei (dublarea      
PIB-ului şi a venitului mediu pe cap de locuitor, 
comparativ cu anul 2010, reprezintă unul dintre 
obiectivele majore asumate), extinderea democraŃiei 
populare, creşterea gradului de cultură şi a nivelului 
de trai al populaŃiei şi edificarea unei societăŃi 
„prietenoase” cu mediul înconjurător prin 
economisirea resurselor. Un capitol distinct al 
raportului (capitolul VIII) este dedicat progresului 
ecologic. Aici, China pare să se distanŃeze de 
metodele occidentale clasice, promovând o cale nouă, 
axată pe măsuri preventive, diferită de parcursul 
Ńărilor dezvoltate, care mai întâi au poluat şi apoi au 
recurs la măsuri de ecologizare. Prevenirea şi 
combaterea poluării, anticiparea problemelor grave 
ale mediului înconjurător, prin eforturi conjugate cu 
cele ale comunităŃii internaŃionale şi luarea în 
considerare a responsabilităŃilor comune, reprezintă 
premisele intrării în „noua epocă a progresului 
ecologist socialist”20.  
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Capitolele IX-XI sunt cele mai relevante pentru 
analiza noastră cu privire la suveranitatea poporului 
chinez: Să accelerăm modernizarea apărării 

naŃionale şi a forŃelor armate; Să îmbogăŃim 

practica „o Ńară, două sisteme” şi să promovăm 

reunificarea patriei; Să continuăm promovarea 

cauzei nobile a păcii şi dezvoltării umanităŃii. 
Modernizarea apărării naŃionale, realizată în spiritul 
concepŃiei militare a lui Mao Zedong, Deng 
Xiaoping şi Jiang Zemin, presupune, printre altele, 
mecanizarea completă a armatei şi înfăptuirea unor 
progrese majore în informatizarea armatei până în 
anul 2020. Se insistă asupra faptului că poporul 
chinez are o politică de apărare naŃională defensivă, 
prin definiŃie, strădaniile actuale de a consolida 
capacitatea de apărare naŃională având ca obiective 
protejarea suveranităŃii, securităŃii şi integrităŃii 
teritoriale ale Chinei şi asigurarea dezvoltării ei 
paşnice. Este sugerat, într-un fel, faptul că 
superioritatea civilizaŃională a Chinei a dus la 
pacificarea regiunii, ca atare, forŃele armate ale 
Chinei fiind descrise drept „forŃă de nădejde a 
menŃinerii păcii în lume, care va continua să îşi 
sporească cooperarea şi să cultive raporturile de 
încredere reciprocă cu forŃele armate ale altor Ńări, să 
participe la proiecte regionale şi internaŃionale de 
securitate şi să joace un rol activ în politica 
internaŃională şi asigurarea securităŃii 
internaŃionale”21. 

Orientarea „reunificare paşnică, o Ńară, două 
sisteme” reprezintă laitmotivul arhicunoscut al 
conducerii de partid, liderii de la Beijing reiterând 
opunerea fermă faŃă de orice încercare separatistă 
care vizează independenŃa Taiwanului. Cât priveşte 
drumul dezvoltării paşnice, China este consecventă 
în ceea ce priveşte protejarea suveranităŃii sale şi 
respingerea presiunilor exterioare de orice fel, 
declarându-se promotoarea înŃelegerilor de pace în 
disputele internaŃionale şi opunându-se vehement 
utilizării forŃei militare, hegemoniei, 
expansionismului şi politicilor de forŃă.  

În fine, în ultimul capitol al raportului dedicat 
creşterii nivelului ştiinŃific al construcŃiei de partid, 
conducerea naŃională chineză prezintă o serie de 
sarcini care trebuie realizate, negreşit, în viitorul 
apropiat. Printre ele, combaterea corupŃiei pentru o 
guvernare cinstită, promovarea activă a democraŃiei 
de partid şi creşterea transparenŃei procesului politic.  

 
Concluzii 

Lumea Chinei secolului XXI este un amalgam 
de continuitate şi schimbare. Există o anumită logică 
a suveranităŃii şi o dilemă privind securitatea care 

însoŃesc politica externă a Chinei, ce trebuie 
înŃeleasă în lumina teoriilor tradiŃionale bazate pe 
percepŃia unicităŃii acŃionale, extindere prin „osmoză 
culturală şi nu prin zel misionar”22, şi a adaptării 
acestora la provocările actuale. În realitate, alianŃele 
şi opŃiunile în politica Chinei între război şi 
compromis au rămas aceleaşi de-a lungul mileniilor. 
După cum susŃine Henry Kissinger, „orice încercare 
de a înŃelege diplomaŃia Chinei din secolul al XX-lea 
sau rolul ei global în secolul XXI trebuie să 
pornească – chiar şi cu preŃul unor posibile 
simplificări – de la o înŃelegere elementară a 
contextului tradiŃional”.23 

Recentele schimbări de pe scena politică chineză şi 
cele care se anunŃă la nivel economic i-au determinat 
pe analiştii politici să facă câteva previziuni legate de 
viitorul Chinei. În cazul în care această Ńară îşi va 
păstra creşterea economică şi va rămâne fidelă 
modelului economic actual, Statele Unite vor rămâne 
un competitor în umbră. SUA sunt îngrijorate de 
creşterea economiei chineze (cu până la 8,2% în 2013, 
conform predicŃiilor actuale) şi a armatei chineze, în 
timp ce China este îngrijorată în ceea ce priveşte 
„pivotul strategic” al americanilor în Asia, care 
prevede inclusiv un sistem de apărare antirachetă. 
Derularea unor tranzacŃii americane de arme către 
Taiwan, blocarea de către China a eforturilor SUA de a 
rezolva criza din Siria şi modul de soluŃionare a 
dosarului nuclear iranian sunt chestiuni sensibile care 
vor imprima relaŃiei China-SUA un parcurs sinuos în 
perioada imediat următoare.  

Dacă SUA vor declanşa o politică de îndiguire a 
Chinei, prin alianŃe cu Japonia, Coreea de Sud, 
India, Filipine şi Australia, mai mult ca sigur că, pe 
cale de consecinŃă, China va adopta strategii de 
echilibrare inovatoare. În acest context, apreciez că 
puterea chineză va încerca, însă, să evite războiul, 
inutil în concepŃia lor (aforismul „arta supremă a 
războiului constă în supunerea inamicului fără 
luptă”24 rămâne ancorat în mentalul colectiv 
chinezesc) şi va aştepta, într-o manieră precaută, 
momente favorabile răspunsului strategic, 
dezvoltând în continuare relaŃii tot mai strânse cu 
partenerii lor strategici – UE şi Rusia – ca metodă de 
soft-balancing faŃă de SUA 

Proiectul unei comunităŃi a Pacificului, regiune 
care să includă SUA şi China, alături de alte state 
din zonă, constituie scenariul de evoluŃie cel mai 
optimist, prin care se pot atenua temerile ambelor 
state. După succesul conceptului de comunitate 
atlantică, ce a pus bazele ordinii mondiale la sfârşitul 
celui de-al Doilea Război Mondial, un concept 
similar care să elimine potenŃialele tensiuni între 
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China şi SUA ar veni şi în întâmpinarea aspiraŃiilor 
Chinei la un rol global. Deocamdată, putem vorbi 
mai degrabă de co-evoluŃie, decât de parteneriat, în 
caracterizarea relaŃiilor sino-americane. 

Indiferent, însă, dacă ascensiunea Chinei se va 
face conform scenariului „ascensiune paşnică” 
(peaceful rising) sau, mai nou, „dezvoltare paşnică” 
(peaceful development), tocmai pentru a nu-i speria 
pe vecini, şi, în cazul în care situaŃia o cere, prin 
alianŃe antihegemonice şi cursa înarmărilor, 
Beijingul va pune mereu la baza politicii sale de 
securitate necesitatea de a proteja suveranitatea 
naŃională, conform viziunii unei puteri globale care 
domină rimlandul sud şi est asiatic, incluzând şi o 
zonă vastă din Oceanul Pacific25. 

 
NOTE: 
 

 

1. Yaqing QIN, „Why is there no Chinese 
international relations theory?”, în: Amitav ACHARYA, 
B. BUZAN (eds.), Non-Western International Relations 

Theory: Perspectives On and Beyond Asia, Routledge, 
2010, p. 26-46. 

2. „The Mediterranean is the ocean of the past, the 
Atlantic, the ocean of the present, and the Pacific, the 
ocean of the future.”, cf. John HAY, 1889.  

3. Halford J. MACKINDER, „The Geographical 
Pivot of History”, Geographical Journal, XXIII, aprilie 
1904. 

4. I-ching (Cartea schimbărilor) face parte din cele 
cinci clasice cărŃi canonice care constituie baza culturii şi 
tradiŃiei chineze. Mai mult chiar, I-ching este cea mai 
veche dintre ele.  

5. De văzut abordarea scopului politic al războiului la 
Carl CLAUSEWITZ, în Despre război, Bucureşti, Editura 
Militară, 1982.  

6. Conform raportului elaborat de Biroul NaŃional de 
Statistică al Chinei, publicat la 20.01.2012, 
http://www.stats.gov.cn/english/newsandcomingevents/t2
0120120_402780233.htm.  

7.. Până în 1971, reprezentantă a Chinei în CS al 
ONU a fost Taiwanul, iar URSS a protestat constant 
contra excluderii R. P. Chineze din această structură. În 
1971, cu acordul SUA, s-a făcut o „rocadă”: Taiwan a fost 
exclus din ONU, iar R. P. Chineză a ocupat acest loc.  

8. Spykman considera „rimlandul”, desemnând 
zonele de coastă care înconjoară Eurasia – mai important 
decât zona Asiei Centrale (aşa-numitul heartland), pentru 
controlul continentului Euroasiatic. Teza sa este expusă în 
lucrarea intitulată The Geography of the Peace, Harcourt 
Brace and Company, New York, 1944.  

9. Gheorghe VĂDUVA, „China dinapoia unui zid cu 
geometrie fluidă”, Geopolitica, nr. 21 (1) din 2007,        
pp. 25-30.  
 

 

10. David IGNATIUS, „Kim Jong Un plays a 
dangerous game with the threat of warfare”, The 

Oregonian, 11 aprilie 2013, disponibil la 
http://www.oregonlive.com/opinion/index.ssf/2013/04/ki
m_jong_uns_dangerous_game_da.html, accesat la 20 
aprilie 2013. 

11. Textul declaraŃiei este disponibil pe site-ul 
Departamentului american al Apărării,  
http://www.defense.gov/transcripts 
/transcript.aspx?transcriptid=5116.  

12. De pildă, se consideră că asasinarea Arhiducelui 
Franz Ferdinand la Sarajevo, la 28 iunie 1914, de către 
extremistul sârb Gavrilo Princip, ar fi declanşat Primul 
Război Mondial, Imperiul Austro-Ungar declarând 
ulterior război Serbiei. 

13. James HOLMES, „Will Japan and China go to 
war?”, 11 februarie 2013, disponibil online la 
http://globalpublicsquare.blogs.cnn.com/2013/02/11/will-
japan-and-china-go-to-war/?iref=obinsite, accesat la 15 
aprilie 2013. A se vedea, de asemenea, articolul lui 
Stephen Harner, intitulat „Japan and U.S. Ignored Chinese 
Signals and History, Blundering into the Senkaku/Diaoyu 
Crisis”, în Forbes, 20 februarie 2013, disponibil la 
http://www.forbes.com/sites/stephenharner/2013/02/20/ja
pan-and-u-s-ignored-chinese-signals-and-history-
blundering-into-the-senkakudiaoyu-crisis/, accesat la 15 
aprilie 2013.  

14. A se vedea, în context, Ambrose EVANS-
PRITCHARD, „The dangerous drift towards world war in 
Asia”, The Telegraph, 15 aprilie 2013. disponibil la: 
http://www.telegraph.co.uk/finance/comment 
/ambroseevans_pritchard/9950791/The-dangerous-drift-
towards-world-war-in-Asia.html, accesat la 20 aprilie 2013.  

15. Ben BLANCHARD, Michael MARTINA, China 

urges Vatican to drop Taiwan ties day after pope elected, 
Reuters, 14 martie 2013, accesat la 25 august 2013.  

16. O voce proeminentă pentru acest punct de vedere 
este cea a fostului consilier american pentru securitate 
naŃională, Zbigniew BRZEZINSKI, care a afirmat pentru 
Foreign Affairs: „Este îndoielnic că Taiwanul va putea evita 
la nesfârşit o legătură mai formală cu China.” Vezi, în acest 
sens, William LOWTHER, „Brzezinski mulls Taiwan’s 
future”, Taipei Times, 17 decembrie 2011. disponibil la 
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2011/12/ 
17/2003520967, accesat la 15 aprilie 2013.  

17. Raportul celui de-al 18-lea Congres al Partidului 
Comunist Chinez, http://www.china.org.cn/china/ 
18th_cpc_congress/2012-11/16/content_27138030.htm, p. 72.  

18. Dezvoltarea forŃelor de producŃie sociale, 
creşterea nivelului de cultură a populaŃiei şi protejarea 
intereselor marii majorităŃi sunt cele trei direcŃii 
principale care fundamentează această ideologie social-
politică a Partidului Comunist Chinez. A se vedea, în 
acest sens, declaraŃia lui Jiang Zemin cu prilejul celui   
de-al 16-lea Congres al Partidului Comunist Chinez, din 
noiembrie 2002, care a pus bazele teoriei celor „Trei 
Reprezentări”.  
 



 
 
 
 

 
 46 

 

19. Şerban F. CIOCULESCU, „FaŃa nevăzută a 
Chinei: paradigme, autori şi evoluŃii instituŃionale în 
domeniul cercetării relaŃiilor internaŃionale”, Monitor 

Strategic, nr. 1-2/2012, pp. 44-45. 
20. Raportul celui de-al 18-lea Congres al Partidului 

Comunist Chinez, p. 62.  
21. Ibidem, p. 64.  
22. Henry KISSINGER, Despre China, Editura 

Comunicare.ro, Bucureşti, 2012, p. 433.  
23. Henry KISSINGER, Despre China, Editura 

Comunicare.ro, Bucureşti, 2012, p. 13.  
24. Sun TZU, Arta Războiului, Editura Antet, 2012.  
25. David C. KANG, China Rising. Peace, Power 

and Order in East Asia, Columbia University Press, New 
York, 2007, p. 16. 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 
1. CIOCULESCU, Şerban F., „FaŃa nevăzută a 

Chinei: paradigme, autori şi evoluŃii instituŃionale în 
domeniul cercetării relaŃiilor internaŃionale”, 
Monitor Strategic, Nr. 1-2/2012. 

2.EVANS-PRITCHARD, Ambrose, „The 
dangerous drift towards world war in Asia”, The 

Telegraph, 15 aprilie 2013. 
3. HARNER, Stephen, „Japan and U.S. Ignored 

Chinese Signals and History, Blundering into the 
Senkaku/Diaoyu Crisis”, Forbes, 20 februarie 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4. IGNATIUS, David, „Kim Jong Un plays a 
dangerous game with the threat of warfare”, The 

Oregonian, 11 aprilie 2013.  
5. KANG, David C., China Rising. Peace, 

Power and Order in East Asia, Columbia University 
Press, New York, 2007.  

6. KISSINGER, Henry, Despre China, Editura 
Comunicare.ro, Bucureşti, 2012. 

7. LENIN, V. I., Imperialism: The Highest Stage of 

Capitalism, New York: International Publishers, 1977. 
8. LOWTHER, William, „Brzezinski mulls 

Taiwan’s future”, Taipei Times, 17 decembrie 2011. 
9. MACKINDER, Halford J., „The Geographical 

Pivot of Histoire”, Geographical Journal, XXIII, 
aprilie 1904. 

10. NYE, Joseph S., Descifrarea conflictelor 

internaŃionale, Editura Antet, 2005.  
11. SPYKMAN, Nicholas, The Geography of the 

Peace, Harcourt Brace and Company, New York, 
1944.  

12. TZU, Sun, Arta Războiului, Editura Antet, 2012.  
13. VĂDUVA, Gheorghe, „China dinapoia unui zid 

cu geometrie fluidă”, Geopolitica, nr. 21 (1) din 2007. 
14. ***, Raportul celui de-al XVIII-lea Congres al 

Partidului Comunist Chinez, 8 noiembrie 2012, 
http://www.china.org.cn/china/18th_cpc_congress/2
012-11/16/content_27138030.htm.  

 



 
 
 
 

 

 
 47 

CONSIDERAłII PRIVIND 

RECONSTRUCłIA POSTCONFLICT  
 

Dr. Gabriel GABOR* 

Dr. Doina MUREŞAN** 

 
 

 

 

* General maior dr. Gabriel GABOR este şeful DirecŃiei Personal şi Mobilizare din cadrul Ministerului 
Apărării NaŃionale Bucureşti şi conf. univ. dr. la Departamentul de RelaŃii internaŃionale, ştiinŃe politice 
şi studii de securitate al UniversităŃii „Lucian Blaga”, Sibiu, România. E-mail: gaborsmg@yahoo.com 
**

 Colonel dr. Doina MUREŞAN este şeful SecŃiei învăŃământ militar în cadrul DirecŃiei management 
resurse umane din Ministerul Apărării NaŃionale şi prof. univ.dr. la Universitatea Creştină „Dimitrie 
Cantemir”, Bucureşti, România. E-mail: dmureşan_cnap@yahoo.com  

Statutul controversat al operaŃiilor de 

reconstrucŃie postconflict este o invitaŃie tentantă 

pentru teoreticienii relaŃiilor internaŃionale să 

propună concepte şi teorii care să explice, să 

justifice şi chiar să interpreteze situaŃiile deosebit de 

dramatice în funcŃie de interese pe care doresc să le 

promoveze actorii implicaŃi în reconstrucŃie. De aici 

şi diversitatea de abordări, precum şi finalităŃile 

divergente pe care le propun aceştia. 

De la viziunea idealizată asupra securităŃii şi 

siguranŃei umane, dar, din păcate, fără şanse de 

materializare pe termen mediu şi chiar lung, studiul de 

faŃă analizează cele mai reprezentative perspective 

asupra reconstrucŃiei postconflict, potrivit 

următoarelor curente teoretice de studiu ale relaŃiilor 

internaŃionale: realism, liberalism şi constructivism. 

FrumuseŃea teoriilor privind relaŃiile 

internaŃionale se datorează creativităŃii în 

prezentarea argumentelor, dar şi originalităŃii 

silogismelor şi paradigmelor în spatele cărora se 

ascund interese bine definite. Polemica dintre 

curentele teoretice privind relaŃiile internaŃionale, 

chiar dacă nu se reflectă direct în reglementări de 

drept internaŃional public, este valoroasă şi numai 

pentru faptul că prezintă faŃete şi aspecte ale 

mediului internaŃional din noi şi noi perspective.  

Cuvinte-cheie: reconstrucŃie postconflict, 

securitate umană, realism, liberalism, constructivism. 

 
Introducere 

În 5 iunie 1947, generalul Marshall1 enunŃa la 
Universitatea Harvard Programul care urma să facă 
istorie şi să îi poarte numele. „... Europa este expusă 
unei  dislocaŃii  economice, sociale şi  politice  foarte  

 
 
 
 
 
 

grave ... fără un ajutor suplimentar foarte important 
.... Remediul constă în a sparge cercul vicios şi a 
restaura încrederea locuitorilor în viitorul economic 
al propriilor Ńări din Europa întreagă” ... „Statele 
Unite se angajează să aducă un ajutor şi să 
stabilească un program european, dar iniŃiativa 
trebuie să vină de la Europa”2. 

ConvenŃia pentru cooperare economică 
europeană din 16 aprilie 1948 şi Programul global 
de reconstrucŃie a Europei defineau viziunea 
europenilor asupra dezvoltării şi cooperării 
economice. Beneficiile programelor naŃionale şi ale 
Planului Marshall vor permite Europei Occidentale 
să depăşească, în anul 1949, nivelul mediu de 
dezvoltare de dinainte de război, ceea ce, în fapt, 
însemna că reconstrucŃia era terminată3. 

Cu toate speranŃele şi schimbările declanşate în anul 
1989, un nou Plan Marshall nu a mai fost reluat; la ora 
actuală, post-Război Rece, mai mulŃi teoreticieni 
propun perspective noi, interesante şi originale asupra 
etapelor de reconstrucŃie postconflict. 

 

1. Conceptul de securitate umană şi intervenŃiile 
multinaŃionale 

Conceptul „securitate umană” a apărut ca parte a 
paradigmei holistice cu privire la dezvoltarea umană, 
cultivată prin intermediul Programului de Dezvoltare 
al OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite (UNDP)4, la care au 
contribuit mai mulŃi teoreticieni5. Raportul UNDP 
din 1994 cu privire la dezvoltarea umană globală a 
fost primul document internaŃional major care a 
articulat securitatea umană în termeni conceptuali, 
lansând şi propuneri în direcŃia stabilirii unei politici 
şi  a  unor  linii  de  acŃiune în acest sens. Raportul  a  
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marcat cel mai înalt nivel de lansare a conceptului, 
subiect lansat în cadrul unei mese rotunde Nord-Sud, 
numită „Economia Păcii”, ce a avut loc în Costa 
Rica, în ianuarie 1990. DiscuŃiile avute la această 
masă rotundă au fost concluzionate prin emiterea 
unei declaraŃii clare, potrivit căreia lumea post-
Război Rece are nevoie de „un nou concept de 
securitate”, şi de „orientarea obiectivelor apărării şi 
politicii externe spre o schimbare de la preocupările 
de securitate, aproape exclusiv militare, spre o 
preocupare mai largă, orientată spre toate aspectele 
securităŃii individului, de la violenŃa socială până la 
deteriorarea situaŃiei economice şi degradarea 
mediului înconjurător”, toate acestea necesitând 
„atenŃie faŃă de cauzele insecurităŃii indivizilor şi 
faŃă de obstacolele aflate în faŃa realizării acestora la 
întregul potenŃial”. Raportul a plasat aceste 
provocări în contextul mondial post-Război Rece, 
alături de sublinierea necesităŃii reducerii 
cheltuielilor militare şi creării unui fond pentru pace, 
necesar asigurării unei dezvoltări umane mai ridicate 
şi nivelării dezechilibrelor economice şi de mediu.6 
Potrivit Raportului asupra dezvoltării umane globale 
din 1994, conceptul „securitate” a fost interpretat 
îngust o perioadă prea lungă de timp, fie ca 
securitate a teritoriului împotriva agresiunii externe, 
fie ca protejare a intereselor naŃionale în politica 
externă sau ca securitate globală faŃă de un holocaust 
nuclear, securitatea fiind legată mai mult de statele 
naŃionale decât de popoare”7.  

La rândul lui, conceptul „securitate umană” 
incumbă mai multe dimensiuni. Programul de 
Dezvoltare al OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite propune 
şapte componente ale securităŃii individului: 
alimentară, economică, sanitară, personală, a 
mediului, comunitară şi politică8. Problematica 
propusă este, de altfel, abordată şi de către alte 
organizaŃii internaŃionale care se ocupă de 
securitatea internaŃională9.  

Politicile şi practicile Uniunii Europene în 
domeniu par să fie mai aproape de abordarea 
centrată pe individ, cel puŃin la nivel conceptual, 
după cum o demonstrează „Strategia Solana” lansată 
în 200310.  

Ca majoritatea fenomenelor din domeniul 
relaŃiilor internaŃionale, şi în cazul realităŃilor post-
conflict asistăm la o dezbatere în interiorul şcolilor, 
dar şi între diferite şcoli de gândire şi curente 
teoretice privind relaŃiile internaŃionale. Miza pleacă 
însăşi de la definirea unei asemenea realităŃi, dar şi 
de la modul în care se raportează, încadrează şi 
detaliază specificul reconstrucŃiei postconflict. 

De reŃinut că prevederile convenŃiilor 
internaŃionale specifice conflictelor armate 
internaŃionale, referitoare la starea de beligeranŃă şi 
ocupaŃie militară îşi păstrează valabilitatea11. Ceea 
ce interesează în acest studiu este radiografierea 
argumentelor utilizate, precum şi a silogismelor 
construite cu sau fără finalităŃi turnate în documente 
de drept internaŃional. 

 

2. O perspectivă realistă: statele-problemă 

şi reconstrucŃia postconflict 
Pentru a scoate în evidenŃă importanŃa 

reconstrucŃiei postconflict a unui stat, profesorul Karl 
Deutch, unul dintre exponenŃii curentului realist, 
propune consolidarea instituŃiilor statului din punct de 
vedere funcŃional şi consideră posibilă dispariŃia 
„statelor-problemă”12. O altă formulă de reconstrucŃie 
postconflict în accepŃiunea curentului realist este 
crearea „statului fortăreaŃă”13. Credem, însă, că 
formula statului fortăreaŃă nu reprezintă o soluŃie pe 
termen lung, ci, mai degrabă, o reacŃie de tip instinct 
de conservare faŃă de o situaŃie conflictuală existentă 
sau recurentă. De-a lungul istoriei, tocmai forŃa 
modelelor de state prospere, cu graniŃe deschise, a 
creat emulaŃie la nivelul statelor mai slabe. De altfel, 
o astfel de politică ar contrazice chiar logica multor 
programe umanitare post-conflict lansate sub egida 
ONU, OSCE, Consiliului Europei şi UE.  

În prezent, în cadrul unui proces de reconstrucŃie 
se reinventează şi resuscitează instituŃii de stat şi se 
stabileşte, ca obiectiv fundamental, aducerea statului 
eşuat în comunitatea statelor democratice. A fi doar 
funcŃional nu mai este suficient, statul trebuind să 
fie, obligatoriu, şi democratic. Interesant este faptul 
că, la prima vedere, pare că se evoluează spre 
impunerea unui model unic, standard pentru statul 
funcŃional. Se ştie însă că diferenŃele şi divergenŃele 
sunt cauzate, de regulă, de detalii. Se impune, din 
nou, raportarea la prevederile ConvenŃiilor de la 
Copenhaga şi de la Geneva14, în sensul impunerii 
democraŃiei mai ales în statele în care factorul 
religios joacă un rol deosebit de puternic. 

În opinia lui DănuŃ DuŃă, statul puternic şi 
funcŃional (fără obligativitatea democratizării), 
eventual cu frontiere puŃin permisive15, reprezintă o 
posibilitate viabilă care duce spre dezvoltare. Teza 
pare mai mult adaptată crizei interne prin care trece 
SUA (considerată, totuşi, cea mai puternică democraŃie), 
decât ca proiect lansat  pentru a fi adoptat de agenŃiile 
umanitare ale ONU, OSCE, Consiliul Europei şi UE. 
O explicaŃie avansată de unii analişti pentru 
existenŃa  statelor eşuate ar fi  neconectarea  acestora 
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la economia globală, deci situarea lor în afara 
efectelor binefăcătoare ale globalizării16. Dacă luăm 
în considerare faptul că una dintre funcŃiile esenŃiale 
ale statului este asigurarea securităŃii cetăŃenilor săi, 
atunci, în cazul statelor eşuate, putem considera că 
asistăm la eşecul statului în exercitarea acestei 
funcŃii. În acest caz, reconstrucŃia postconflict 
înseamnă, în primul rând, refacerea încrederii în 
instituŃiile statului17. Potrivit aceluiaşi autor, 
majoritatea cazurilor de state eşuate au fost 
determinate de cauze interne, conflicte intrastatale, 
şi nu de războaie interstatale. 

Potrivit Programului de Dezvoltare al 
OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite menŃionat mai sus, 
sintagma oficială este „construirea unei păci 
durabile”. În jurul acestui concept, documentele 
organizaŃiilor internaŃionale, strategiile şi diferitele 
documente militare, dar şi literatura de specialitate, 
propun o serie de sintagme prin care introduc nuanŃe 
şi interpretări potrivit propriilor interese: 
„reconstrucŃie post-conflict”, „construcŃia unei 
naŃiuni”18, „menŃinerea păcii”19, „construcŃia 
păcii”20, „operaŃii post-conflict”21, „refacere post-
conflict”22 etc. Literatura de specialitate din SUA, în 
special cea militară, foloseşte expresia 
„reconstrucŃie şi stabilizare post-conflict”23. 
Literatura de specialitate consideră că obiectul 
acestor operaŃii îl constituie statele eşuate sau statele 
afectate de conflicte24. Provocarea contemporană 
rezidă tocmai în găsirea politicii de stat cel mai bine 
adaptate noilor provocări. 

Pleiada de concepte rezidă din multitudinea 
surselor – documente de drept internaŃional, doctrine 
şi strategii politico-militare ale organizaŃiilor 
internaŃionale şi autori ce tratează această tematică. 
Foarte adesea, se nasc confuzii tocmai din această 
diversitate de concepte teoretice şi interpretări25. A 
devenit evident că „Agenda pentru pace” a lui 
Boutros Ghali şi definiŃiile relative la aceasta nu mai 
sunt relevante pentru realităŃile conflictelor 
interstatale. Nu mai poate exista o distincŃie 
conceptuală între „menŃinerea păcii” şi „construcŃia 
păcii”, iar completarea mandatul cu prevederi legate 
de Capitolul VII al Cartei ONU este evitată. Această 
realitate este reflectată într-un număr descrescând de 
misiuni ONU şi militari participanŃi la aceste 
operaŃii. Insuccesul eforturilor de reformare ale 
Raportului Brahimi26, dar şi lipsa unui alt document 
al NaŃiunilor Unite care să înlocuiască „Agenda 
pentru Pace” (1992 şi completările din 1995), ne 
obligă în continuare, ca, raportându-ne la genurile de 
operaŃii mai sus expuse, să considerăm variaŃiunile 

pe tematica postconflict arondate termenului 
„construire a unei păci durabile” (peace-building), 
dar tributare prevederilor „ocupaŃiei militare” din 
dreptul conflictelor armate. 

Genul de operaŃii desfăşurate de către OrganizaŃia 
NaŃiunilor Unite sau de o altă organizaŃie 
internaŃională sub mandatul Consiliului de Securitate 
al ONU are ca obiective: prevenirea unui conflict 
(conflict prevention); reglementarea în mod paşnic a unui 
conflict, de preferinŃă pe calea acŃiunilor diplomatice 
(peace-making); reglementarea paşnică a unui conflict 
prin acŃiuni militare cuplate la eforturi diplomatice pe 
baza unui acord între părŃile implicate (peace-
keeping); a face să înceteze un conflict sau stoparea 
tuturor delictelor contra umanităŃii prin acŃiuni 
militare (peace enforcement); construirea unei păci 
durabile (peace-building); diminuarea consecinŃelor 
unui conflict pentru populaŃia locală sau ale 
încălcărilor regulilor de drept umanitar (humanitarian 
aid)27. 

 
3. O perspectivă liberală: pater familias 

şi reconstrucŃia postconflict 
Am putea avansa o paralelă cu relaŃiile din 

interiorul unei familii, respectiv relaŃiile cu pater 

familias, capul familiei. Atunci când acesta nu mai 
poate gestiona problemele familiei, membrii săi iau 
viaŃa pe cont propriu, iar uneori se ridică împotriva 
capului familiei. La fel se derulează evenimentele şi 
la nivelul relaŃiei dintre actorii statali şi cetăŃeni. Se 
ajunge la recurgerea la forme de violenŃă intrastatală 
în încercarea de rezolvare a problemelor cetăŃeanului 
prin forŃe proprii, chiar prin apel la violenŃă 
îndreptată împotriva statului. În aceste situaŃii, statul 
– cel care deŃine monopolul asupra folosirii legitime 
a violenŃei – o va folosi contra propriilor cetăŃeni, 
chiar dacă funcŃia sa iniŃială este tocmai protejarea 
lor. Individul reacŃionează violent atunci când 
drepturile şi libertăŃile fundamentale îi sunt 
încălcate, deşi uneori el însuşi renunŃă la o parte din 
acestea pentru a avea asigurată securitatea. Atunci 
când securitatea cetăŃenilor, a întregii comunităŃi, 
este în pericol sau pierdută, asistăm la eşecul statului 
în îndeplinirea funcŃiei sale fundamentale. În acest 
caz, cetăŃenii îşi reiau libertăŃile pierdute – prin forŃe 
proprii sau cu ajutor extern – şi realizează ei înşişi 
funcŃia de protecŃie, acordată iniŃial statului. 

Din analiza fundamentelor proiectelor de 
reconstrucŃie postconflict, se poate remarca faptul că 
restaurarea securităŃii cetăŃenilor, dar şi a statului, 
poate fi realizată printr-o serie de argumente care Ńin 
ori de o apreciere punctuală a unor realităŃi ori de 
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interesele naŃionale, susŃinute sau nu de OrganizaŃia 
NaŃiunilor Unite. În opinia autorilor menŃionaŃi28, 
poate fi luat în considerare chiar un apel adresat de 
cetăŃeni unor forŃe din exterior pentru a realiza o nouă 
construcŃie statală. BineînŃeles, din punct de vedere al 
instrumentelor de drept internaŃional, o astfel de 
perspectivă este discutabilă29. P. H. Liotta şi Taylor 
Owen consideră prioritară asigurarea securităŃii 
individuale împotriva ameninŃărilor violente, fiind 
considerată ca o variantă pragmatică faŃă de definiŃiile 
şi procedurile propuse la nivelul documentelor 
OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite30. Din perspectiva The 
National Security Strategy of the USA, March 2006, 
nu este obligatoriu ca un stat să fie categorisit eşuat 
sau afectat de un conflict pentru a-1 reconstrui, fiind 
suficient ca acesta să fie considerat periculos pentru 
interesele naŃionale sau ale comunităŃii statelor 
democratice31. 

Dacă până la declanşarea crizei, statul fusese 
singurul garant al securităŃii, în etapa post-criză, 
pentru refacerea securităŃii intervin şi actori externi 
(alte state sau organizaŃii, instituŃii internaŃionale). În 
mod tradiŃional, se consideră că, pentru garantarea 
securităŃii sale, individul renunŃă la o serie de 
libertăŃi. Este dificil de identificat însă în ce măsură 
renunŃarea la anumite libertăŃi nu se face, de fapt, 
decât pentru obŃinerea unor „privilegii” care – în 
realitate – sunt drepturi garantate ale individului32. 
Dreptul la securitate este asigurat de constituŃiile 
statelor democratice, dar, în momente de criză, 
drepturile individului şi ale comunităŃii sunt 
considerate excepŃii şi necesită sacrificii. 

În ceea ce priveşte procesualitatea conceptului de 
securitate, potrivit lui Robert Cooper, se operează cu 
standarde duble: pe de o parte, în relaŃionarea dintre 
statele postmoderne şi, pe de alta, în relaŃionarea cu 
statele premoderne sau moderne33. În anul 2004, 
Uniunea Europeană a lansat „A Human Security 
Doctrine for Europe”34, document care se 

concentrează pe protejarea cetăŃenilor prin 
impunerea legii, asistenŃă umanitară şi folosirea 
ocazională a forŃei. Raportul propune inclusiv 
crearea unei forŃe umanitare care să fie folosită în 
cazul în care situaŃia o impune.  

La nivelul comunităŃii academice din America 
Latină şi Africa de Sud, este folosit conceptul 
„securitatea cetăŃeanului”35. În 2004, Comunitatea 
NaŃiunilor din America de Sud36, iniŃiată în acelaşi 
an, a lansat o serie de declaraŃii comune dezvoltate 
în jurul conceptului de securitate a cetăŃeanului, în 
strânsă legătură cu alte concepte-cheie precum: 
securitatea statului, statul de drept, democraŃie, 
libertate37. Se precizează că fundamentele 

conceptului sunt „coexistenŃa paşnică” a naŃiunilor 
din America de Sud, respectarea demnităŃii umane şi 
a sistemului democratic38. CetăŃeanul trebuie să 
participe la viaŃa comunităŃii, ideal într-un mediu 
fără riscuri la adresa securităŃii sale. Societatea civilă 
este considerată factor esenŃial, alături de poliŃie, în 
asigurarea securităŃii cetăŃeanului, iar securitatea 
publică rămâne atributul statului, dar în cooperare cu 
„energiile sociale”. Inechitatea socială este 
considerată factorul major în societăŃile din regiunea 
anterior menŃionată, în timp ce securitatea 
cetăŃeanului este o „responsabilitate împărŃită între 
stat şi comunitate”39. Dimensiunea practică a 
angajamentelor la nivel interstatal a luat forma unui 
program comun pentru implementarea securităŃii 
cetăŃeanului. 

În anul 2002, un amplu proiect de cercetare a 
formulat şi a analizat o serie de indicatori specifici 
fiecărei etape a procesului de reconstrucŃie post-
conflict40. Raportul prezintă o listă de etape 
necesare, adică ceea ce trebuie făcut şi nu cum sau 
de către cine. Modelul procesului de reconstrucŃie 
postconflict propus este împărŃit conceptual în trei 
etape (răspuns iniŃial, transformare şi consolidarea 
autosustenabilităŃii statului), dezvoltate pe patru 
piloni (securitate, justiŃie-reconciliere, bunăstarea 
social-economică şi guvernarea sau participarea la 
actul guvernării)41.  

În anul 2003, Banca Mondială iniŃiază proiectul 
„Community Driven Reconstruction” ca instrument 
în realizarea tranziŃiei de la război la pace42. 
Documentul analizează rolul pe care comunitatea 
locală îl poate avea în proiectele de reconstrucŃie şi 
dezvoltare, implicarea sporită a comunităŃii locale 
fiind prezentată ca o alternativă la proiectele 
dezvoltate exclusiv prin implicare externă. În 
viziunea analiştilor Băncii Mondiale, programele 
postconflict sunt împărŃite, în mod tradiŃional, în 
„fază iniŃială umanitară sau de conflict” şi o „fază de 
tranziŃie” sau „de dezvoltare”. Banca Mondială 
intervine în mod obişnuit la sfârşitul etapei de 
conflict şi începutul celei de tranziŃie43.  

Atât în documentele internaŃionale şi naŃionale, 
precum şi în literatura de specialitate, sunt avansate 
o serie de definiŃii ale conceptului de reconstrucŃie 
postconflict. Dintre definiŃiile propuse pentru 
conceptul reconstrucŃie postconflict, o definiŃie 
sintetică pentru operaŃiile de acest gen din Irak şi 
Afganistan consideră reconstrucŃia postconflict ca 
fiind „procesul care abordează cauzele violenŃei şi 
instabilităŃii într-o societate, simultan cu construirea 
capacităŃilor de stat şi locale pentru a susŃine pacea, 
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făcând posibilă reducerea intervenŃiei din exterior şi 
menŃinerea asistenŃei la niveluri sustenabile”44.  

 

4. O perspectivă constructivistă: modele 
occidentale şi reconstrucŃia postconflict 

Conform lui Gaston Bachelard45, toată 
cunoaşterea ştiinŃifică este determinată de răspunsul 
la întrebări. „Dacă nu ar exista întrebări, atunci nu ar 
exista nici cunoaştere ştiinŃifică. Nimic nu există de 
la sine. Nimic nu este dat dinainte. Nimic nu vine de 
la sine. Totul este construit”46.  

Într-o opinie tributară şcolii constructivismului47 
se argumentează în favoarea integrării dimensiunii 
(in)securităŃii umane (la nivel individual, 
instituŃional şi structural-cultural) în procesele de 
construcŃie a păcii (concept alternativ pentru 
reconstrucŃia postconflict), respectiv a mutării 
atenŃiei principale de la securitatea statului 
(securitatea şi integritatea instituŃiilor statului) către 
securitatea cetăŃeanului, către înŃelegerea 
comunităŃilor de cetăŃeni. Procesele de reconstrucŃie 
au şanse mai mari de succes dacă se înŃeleg 
realităŃile locale (mergând până la înŃelegerea 
grupurilor marginalizate în perioada preconflict), 
respectiv se elimină sursele care determină 
insecuritatea umană48. 

Pornind de la teoria clasică, anume că totul se 
rezumă la ceea ce reprezentăm noi (şi ceilalŃi), la 
ceea ce percepem de fapt, toate fiind construite, 
atunci ne întrebam ce este, de fapt, procesul de 
reconstrucŃie postconflict? Pe de o parte, se doreşte 
impunerea unor standarde de democraŃie 
occidentală, iar pe de altă parte, fanatismul religios. 
O astfel de neconcordanŃă nu este benefică nimănui. 
Trebuie impusă democraŃia occidentală cu orice preŃ 
şi chiar unde tradiŃiile religioase sunt foarte greu de 
depăşit într-o perioadă scurtă de timp? Atât în Irak 
cât şi în Afganistan, insurgenŃii îşi structurează 
identitatea pornind de la modul în care se percep ei 
înşişi în societatea locală (având ca indicator-cheie 
excluderea religioasă). Identitatea lor (ca urmare a 
autopercepŃiei) aflată în contradicŃie cu sistemul de 
valori din societatea locală, motivează nevoia de 
schimbare a realităŃilor locale, inclusiv pe cale 
violentă. Excluziunea religioasă face teoria 
constructivistă incompatibilă cu proiectele de 
reconstrucŃie post-conflict. Evident că şi în 
Afganistan sau Irak se produce o ciocnire între 
percepŃiile diferite ale talibanilor, respectiv ale lui 
Saddam Hussein şi ale irakienilor, şi cele ale unor 
actori – statali sau entităŃi internaŃionale şi 
multinaŃionale (ONU, NATO, UE). Dar ameninŃarea 
unor interese naŃionale a determinat intervenŃia 

directă, violentă, şi implicit şi faza de reconstrucŃie 
postconflict. Modalitatea de intervenŃie, puternic 
controversată în cazul irakian, ridică semne de 
întrebare asupra acestei abordări constructiviste 
chiar privind punctul său de plecare. 

În cazul afgan, situaŃia este mult mai complexă; 
potrivit autorilor menŃionaŃi49, o criză identitară îşi 
are originile în perioada colonială, în raporturile nu 
numai cu marile puteri, dar şi cu statele vecine. În 
literatura constructivistă, se argumentează că doar 
comportamentul este cel care poate fi schimbat, nu şi 
identitatea, respectiv interesele actorilor50.  

Constructivismul social
51 argumentează că 

procesul optim de învăŃare (cunoaştere a realităŃii) se 
produce în condiŃiile interacŃiunii dinamice dintre 
instructori, „elevi” şi obiective, sarcini. Sunt 
semnificative, însă, cultura (tradiŃiile) şi contextul. 
În final, datorită acestor interacŃiuni, fiecare elev îşi 
produce propria versiune a adevărului. În viziunea 
noastră, o dimensiune importantă a reconstrucŃiei 
postconflict este tocmai interacŃiunea profesor-elev. 
Ce se întâmplă însă cu profesorii care transmit doar 
versiunea lor de adevăr, o „impun” prin metode 
subtile sau sunt ei înşişi influenŃaŃi de adevărul 
elevilor? Deşi acceptăm utilitatea transferului de 
cunoştinŃe şi, implicit, de schimbare a modalităŃii de 
construire a unei noi percepŃii a actorilor locali 
asupra noilor realităŃi din Ńara lor, atragem, totuşi, 
atenŃia asupra caracterului nerealist şi artificial al 
procesului în unele proiecte. Se poate pune, astfel, 
întrebarea cât de respectată şi de aplicabilă este 
ConstituŃia irakiană, atât timp cât – în activităŃile 
cotidiene – populaŃia locală face referire la Sharia şi 
nu la ConstituŃia civilă (pe care o percep ca o 
adaptare a unor modele folosite în cultura 
occidentală). Cât de credibilă ar fi o forŃă 
internaŃională care sprijină regimul legal, dar, 
simultan, ar desfăşura negocieri cu adversarii 
declaraŃi şi scoşi în afara legii? 

Constructivismul cultural
52 complică şi mai mult 

lucrurile, accentuând diferenŃele produse de 
contextul cultural – accent pe obiecte sau 
evenimente în construirea realităŃii. De pildă, nu se 
poate considera că prezenŃa occidentalilor în 
Afganistan sau Irak este percepută de localnici ca un 
eveniment pozitiv, atât la nivel micro cât şi macro, 
dacă Ńinem seama de atentatele zilnice îndreptate atât 
asupra componentei militare, a celei diplomatice, 
precum şi civile. Potrivit lui Hutchison, teoretician al 
constructivismului radical cunoaşterea este un 
proces cognitiv autoorganizat al creierului uman; 
cunoaşterea ar acoperi totul, de la capacitatea de a 
reprezenta experienŃe din trecut, inclusiv 
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reprezentarea experienŃei proprii, prin deŃinerea şi 
folosirea unor modele ce explică aspecte, elemente, 
evenimente şi situaŃii53. Potrivit aceluiaşi autor, 
percepŃia diferită (influenŃată şi de nevoi diferite) 
explică, în parte, şi eşecul majorităŃii acŃiunilor de 
reconstrucŃie desfăşurate până în prezent, atât de 
state, cât şi de organizaŃii internaŃionale54. 

 

Concluzii 
Planul Marshall, cunoscut oficial ca „European 

Recovery Program” (ERP), desfăşurat timp de cinci 
ani, a permis consolidarea structurilor economice şi 
a politicilor liberale promovate de guvernele 
occidentale, astfel că, în 1953, Europa se afla din 
nou pe picioarele sale. 

Analiza conceptului de reconstrucŃie postconflict, 
bazată doar pe documente politice şi literatură de 
specialitate, este incompletă dacă nu se raportează şi 
la prevederile dreptului conflictelor armate chiar 
dacă practica sinuoasă a Consiliului de Securitate, 
precum şi o serie de operaŃii desfăşurate după 1989, 
sunt considerate de unii autori precedente cu valoare 
juridică, în vreme ce, pentru alŃii, natura acestora 
rămâne controversată. ReconstrucŃia post-conflict 
poate şi trebuie să aibă în atenŃie şi cerinŃele legale 
ale ”ocupaŃiei militare” – gen de operaŃie desfăşurată 
sub mandatul OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite.  

Perspectivele diverselor curente teoretice asupra 
relaŃiilor internaŃionale trebuie să plece de la 
realitatea documentelor de drept internaŃional, în 
special de la dreptul conflictelor armate. 
Demersurile acestora de a fundamenta, justifica şi 
propune adoptarea de noi instrumente juridice 
internaŃionale reprezintă un proces creativ, laborios 
şi supus acceptării la nivel academic de către cea 
mai mare parte a comunităŃii internaŃionale. 
DiscuŃiile şi polemicile asupra conceptului 
„securitate umană” dovedesc că nu a depăşit stadiul 
de ideal, căci până la edificarea unei ordini 
internaŃionale construită pe această generoasă şi 
altruistă sintagmă va trece mult timp. 

DispariŃia „statelor-problemă” ca soluŃie a 
realismului politic pentru proiectele de reconstrucŃie 
postconflict este doar o posibilitate, dar nu şi o 
probabilitate la nivel de procesualităŃi şi în niciun 
caz o perspectivă la nivel de reglementări de drept 
internaŃional public, dacă va fi impusă din exterior.  

ÎnŃelegerea liberalistă a operaŃiilor de 
reconstrucŃie postconflict prin algoritmul „relaŃiile 
din interiorul unei familii ce orbitează în jurul lui 
pater familias” este o viziune care ne duce cu gândul 
la despoŃiile orientale şi la recenta „primăvară 
arabă”, dar şi la dispoziŃia convenŃiilor internaŃionale 

în vigoare privind ocupaŃia militară. 
Sublinierea riscurilor proiectelor de reconstrucŃie 

postconflict de către autori constructivişti este 
salutară. Se pot planifica modele conform 
standardelor occidentale pentru a fi aplicate în 
regiunile afectate de criză, dar există riscul să nu fie 
acceptate de către populaŃia locală. Antropologia 
modernă are, în fond, aceleaşi probleme precum la 
începuturile sale – natura şi valorile culturale 
specifice fiecărei culturi, amestecate şi aliniate unor 
standarde după încheierea unui conflict. În loc să 
şteargă urmările acestuia, declanşează tensiuni care 
pot escalada într-un nou conflict. 
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Progresul în cibernetică a dus la apariŃia metodei 
de modelare ca o metodă ştiinŃifică generală şi a 
făcut ca unitatea între teorie şi practică să devină, de 
departe, mult mai bună decât metoda statistică, ce 
fusese aproape în exclusivitate folosită până atunci. 
În domeniul ştiinŃelor sociale, metoda amintită s-a 
dezvoltat sub forma experimentului modal. Utilizând 
aceste experienŃe fundamentale în lucrarea de faŃă, 
autorii explică, mai întâi, conceptul, structura şi 
tipurile modelării şi, apoi, conceptul şi tipurile de 
experimente, adică modelul de bază al 
experimentului modal. În final, autorii elaborează un 
posibil model conceptual al sistemului de securitate 
din Republica Serbia şi variabile ale experimentului 
modal. În cadrul acestui model, este posibil ca 
factorii de calitate, intensitate, dinamică şi cantitate 
să se schimbe. Acest model face posibilă 
determinarea puterii de realizare şi a tendinŃelor. 
Pentru efectuarea acestei simulări, a fost aplicată 
tehnica de cercetare a prognozei. Modelul 
conceptual a fost considerat, din perspectiva 
doctrinară, juridică şi organizatorică, fiind în 
conformitate cu mişcările în domeniul securităŃii din 
întreaga lume, precum şi cu nevoile şi posibilităŃile 
obiective ale Republicii Serbia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuvinte-cheie: model conceptual, experiment 

modal, sistem de securitate. 
 

Introducere 
În procesul realizării cercetării fundamentale, 

aplicativă şi pentru dezvoltare, metoda modelării, 
experimentele şi experimentele modale au un rol tot 
mai mare. De asemenea, aplicarea lor este importantă 
în cercetarea de verificare şi în cea euristică în 
realizarea unei clasificări, descrieri, explicaŃii, 
previziuni ştiinŃifice şi în detectarea fenomenelor, toate 
acestea necesitând o studiere atentă şi o înŃelegere a 
aplicării lor în toate sferele operaŃiunilor umane, în 
special în domeniul securităŃii. 

Modelarea, ca metodă ştiinŃifică generală, este 
consecinŃa progresului în cibernetică. Trăsătura sa de 
bază este „unitatea dintre teorie şi practică”, ce îi 
permite să se situeze la un nivel calitativ mai înalt decât 
metoda statistică, ea putând astfel să fie aplicată în 
acele domenii unde însăşi existenŃa unităŃii dintre teorie 
şi practică este de o importanŃă crucială, îndeosebi în 
cadrul ştiinŃelor politice şi în politica de securitate. Ea 
apare ca o teorie generală a relaŃiilor sociale şi politice, 
un sistem de norme programate, politice şi juridice, şi, 
de asemenea, cu un anumit grad de realizare în practică 
– în calitate de experiment modal1. 
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Există doi factori importanŃi care au o influenŃă 
decisivă în aplicarea metodei modelării în toate 
cercetările empirice din cadrul ştiinŃelor politice, şi 
anume: primul se referă la faptul că cercetarea ştiinŃifică 
se bazează pe cunoştinŃe ştiinŃifice existente sau pe 
cunoştinŃe bazate pe experienŃă, iar cel de-al doilea 
se referă la faptul că este necesar ca proiectul de 
cercetare ştiinŃifică să conŃină şi un anumit model 
teoretic al obiectului de cercetare2. 

Aplicarea experimentului modal, care se bazează 
pe cunoştinŃe ştiinŃifice existente şi cunoştinŃe bazate 
pe experienŃă, permite înŃelegerea mai aprofundată a 
sistemului de securitate al unui stat şi crearea de noi 
modele conceptuale. 

 
1. Modelarea, concept şi tipuri de modele, 

experimentele şi modelul de bază în experimentul 
modal 

Modelarea nu înseamnă doar „prezentarea prin 
simŃuri şi copiere la nivel fizic, ci orice prezentare 
psihologică, chiar imaginarea unui obiect sau 
fenomen”3. 

Dacă pornim de la punctul în care modelarea este 
o componentă a tuturor proceselor gândirii umane, 
acest termen poate fi considerat ca „o acŃiune 
raŃională, sistematică şi complexă de prezentare a 
punctelor importante ale proceselor sau fenomenelor 
realităŃii sociale sau gândurile lor ca unităŃi aparte”4. 

Astfel, crearea de noi termeni se realizează utilizând 
termenii existenŃi.  

Un proces de modelare constă din observarea 
prezentării conceptuale şi fizice a factorilor 
importanŃi ai fenomenului cercetat. 

În timpul modelării anumitor fenomene sociale, 
este necesar să respectăm următoarele principii: 
universalitatea principiului de modelare, care arată 
faptul că fiecare obiect al cercetării poate fi modelat; 
varietatea principiului modelării, care indică faptul 
că fiecare obiect sau sistem poate fi modelat în 
moduri diferite, cât şi principiul prototipului şi al 
exemplului5. 

Determinarea conceptului de modelare 
precondiŃionează determinarea structurii lui, care 
este formată din patru elemente: „obiectul modelării, 
care reprezintă orice fenomen ce poate fi cercetat 
prin metoda modelării; factorul subiectiv – un 
cercetător sau un grup de cercetători care lucrează cu 
un anumit obiect modelat şi prin acel obiect, ei 
cercetează anumite fenomene sau procese; 
mijloacele folosite în crearea modelului şi din care 

modelul este creat (fizic, tehnic, cognitiv şi 
lingvistic) şi condiŃiile construirii modelului”6. 

Pe baza celor afirmate anterior, putem 
concluziona că procesul de modelare constă din 
următoarele etape: definirea nevoilor şi necesitatea 
construirii modelului, alegerea obiectului modelării, 
alegerea tipului de model, alegerea mijloacelor de 
modelare, alegerea asociaŃilor în crearea modelului, 
proiectarea şi crearea modelului, testarea modelului 
şi retuşarea acestuia, daca este necesar, şi, în cele din 
urmă, prezentarea şi utilizarea modelului. 

În metodologia contemporană a ştiinŃelor sociale, 
nu există un sens general acceptat de concept de 
model. În general, „modelul reprezintă toate 
sistemele teoretice – conceptuale, reale sau realiste 
în mod practic, sisteme analoge cu obiectul de 
cercetare (S1) folosit în cercetarea unui anumit 
obiect sau sistem de bază (S0). Prin urmare, 
modelarea este “construirea sistemului S1 care este 
un sistem de modelare conform sistemului iniŃial S0 

care este cercetat pe modelul S1”
7. 

De asemenea, modelul este „o imagine 
simplificată şi idealizată a realităŃii” care „ne 
permite confruntarea cu lumea (sistemul) real(ă) în 
mod simplificat, evitând complexitatea şi 
ireversibilitatea ei, cât şi cu toate pericolele (în sens 
larg) care ar putea rezulta din experiment dacă 
acesta se realizează pe acel sistem real”; de 
asemenea, poate fi „o imitare, prototip sau o 
proiectare a unui subiect – ca parte a unei realităŃi 
sociale existente, trecute sau viitoare”8. 

Având în vedere natura gnoseologică a modelelor, 
se disting următoarele tipuri de modele: teoretic, 
practic, real, ideal, simplu, complex, structural, 
funcŃional, parŃial, global, analitic, tipologic, de reŃea, 
determinist, stocastic şi statistic. În afară de acestea, 
sunt folosite adesea modele complexe şi combinate, 
cum ar fi, de exemplu, modele teoretice-practice, 
structurale-funcŃionale9.  

Specificul domeniului politic cere, de asemenea, 
clasificări oarecum diferite ale modelelor: simplu-
complex, static-dinamic, închis-deschis, rigid-flexibil, 
retrospectiv-prognostic, evaluativ (normativ)-real 
(realist), derivat-proiectat şi intern-extern10. 

Experimentul ştiinŃific, ca formă de bază a 
dobândirii cunoştinŃelor ştiinŃifice, este considerat ca 
fiind „acŃiunile planificate, organizate şi metodice de 
producere şi realizare, sau doar de schimbare a 
procesului emergent pentru descoperirea faptelor, 
proprietăŃilor şi relaŃiilor necunoscute dintre fenomene 
şi verificarea ipotezelor privind aceste fapte şi 
proprietăŃi”11.  Din punct  de  vedere  metodologic  şi  
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tehnic, experimentul este considerat ca fiind „o 
observare planificată a fenomenelor induse în mod 
artificial în anumite condiŃii favorabile pentru studierea 
relaŃiilor dintre factorii fenomenului”12. 

De asemenea, experimentul este modalitatea de 
colectare a datelor, prin percepŃia senzorială directă, 
cu ajutorul mijloacelor auxiliare sau fără ele 13. 

Există criterii diferite de clasificare a unui 
experiment. Conform criteriului locului de execuŃie, 
există următoarele tipuri de experimente: experimente 
în condiŃii naturale, experimente în condiŃii de 
laborator, experimente naturale, experimente ex post 
facto şi experimente de simulare14. 

Ca metodă de cercetare, experimentul se bazează 
pe folosirea a două grupuri egale – experimentale şi 
de control – care, la începutul experimentului, sunt 
egalizate conform proprietăŃii determinante care îl 
interesează pe cel ce efectuează experimentul. 
Grupul experimental este, conform planului, expus 
activităŃii factorului sau influenŃei determinate, în 
timp ce grupul de control îşi desfăşoară activitatea în 
condiŃii obişnuite. După o singură expunere sau 
expuneri repetate la activităŃile unui factor 
determinat, cel care realizează experimentul, 
efectuează din nou măsurători în cadrul ambelor 
grupuri, iar o posibilă diferenŃă semnificativă în 
valorile de măsurare ale unei anumite proprietăŃi 
între grupul experimental şi cel de control este 
atribuită efectului factorului experimental.  

În ceea ce priveşte ştiinŃele sociale şi politice, 
experimentele se împart în două grupuri: reale şi 
cvasi-experimente. Primul grup cuprinde 
experimentele de laborator şi cele în condiŃii 
naturale, iar din cel de-al doilea grup fac parte 
experimentele naturale, cele ex post facto şi 
simulările (de ex. experimente modale15). 

Experimentele de laborator sunt foarte rare în 
ştiinŃele politice şi sunt cel mai greu de realizat. 
Experimentele în condiŃii naturale se pot efectua 
utilizând cele două grupuri – experimental şi de 
control. PosibilităŃile de desfăşurare a experimentelor 
naturale sunt mult mai mari, dar nu putem spune că 
sunt mai economice decât celălalt tip de experiment. 

Experimentul ex post facto reprezintă o reconstruire 
a unui fenomen social pe baza datelor disponibile şi 
utilizând metoda statistică. Cu toate acestea, prin 
probabilitatea şi siguranŃa lor, aceste cercetări au valori 
foarte limitate. Metoda simulării poate fi aplicată ca o 
formă a experimentului ex post facto sau a prognozei. 
Acest experiment se realizează prin utilizarea datelor 
cunoscute sau a evaluărilor ştiinŃifice privind 
proprietăŃile anumitor fenomene, adesea cu ajutorul 

computerului, în scopul formării noŃiunilor unor situaŃii 
posibile şi comportamente. 

În ceea ce priveşte experimentul de simulare, 
trebuie remarcat faptul că rezultatul lui reprezintă 
„un set de puncte, adică valori ale variabilelor 
dependente pentru anumite valori ale variabilelor 
independente (timpul)”. Variabilele independente 
sau cele ale modelelor au un caracter aleatoriu şi, ca 
un rezultat al experimentelor, se obŃin diverse valori 
ale variabilelor dependente pentru aceeaşi valoare a 
variabilelor independente. 

Experimentul modal poate avea un înŃeles dublu, 
adică poate fi empiric şi practic, pe de o parte, şi 
teoretic şi cognitiv, pe de altă parte. Termenul 
„experiment cognitiv” conŃine o contradicŃie care se 
reflectă în faptul că experimentul este mai ales o 
metodă empirică, iar caracteristicile importante ale 
experimentului sunt legate de „comportamentul 
practic în producerea rezultatelor determinate”16. 
Totuşi, această contradicŃie poate fi explicată după 
cum urmează: în primul rând, prin faptul că modelul 
conceput şi prezentat verbal se verifică prin 
experimente practice, în al doilea rând, prin faptul că 
modelul este doar subliniat, astfel că modelul este 
construit şi dezvoltat prin utilizarea experimentului 
şi a cvasiexperimentului, iar în al treilea rând, există 
un model cognitiv care se bazează pe teorie şi este 
aplicat în practică17. 

Experimentul modal este experimentul realizat pe 
un model deja construit. Este forma cea mai înaltă şi 
un tip special de experiment artificial, caracterizat 
printr-un grad înalt de creativitate. Principalele 

caracteristici ale experimentului modal sunt 
următoarele: 

1) se efectuează pe un model în care, într-o 
anumită măsură, teoria care se bazează pe ipoteze, la 
rândul lor, testate cu ajutorul experimentului modal, 
este realizată şi prezentată în mod practic; 

2) permite cercetarea anumitor fenomene în 
condiŃii strict determinate, care pot fi nu doar 
variate, ci şi controlate de către cel care efectuează 
experimentul; 

3) permite nu doar o variere a condiŃiilor pentru 
realizarea experimentului, ci şi combinarea acestor 
condiŃii, ceea ce permite realizarea unor noi 
experimente; 

4) permite cercetarea practică a anumitor 
fenomene în aşa-zisa formă pură, după separarea lor 
de fenomenele complexe; 

5) are o zonă de aplicare foarte largă18. 
Structura experimentului modal constă din 

următorii factori: 
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     - condiŃiile în care fenomenul apare şi există; 
     - subiecŃii care evaluează condiŃiile şi care au 
anumite caracteristici şi relaŃii cu condiŃiile; 
     - legătura dintre subiect şi condiŃii pe baza 
motivelor, intereselor, dorinŃelor, intenŃiilor şi 
aspiraŃiilor care duc la dezvoltarea anumitor activităŃi; 
     - activitatea, comportamentul, acŃiunea subiecŃilor în 
aceste condiŃii sau în altele, în scopul realizării 
obiectivelor, relaŃiilor şi legăturilor; 
     - metodele şi mijloacele folosite, care sunt 
construite în mod clar şi eficient într-un posibil 
sistem. 

Prin urmare, începând cu modelul construit, 
experimentul modal are un model nou, ca rezultat al 
procesului de gândire. Astfel, fiecare experiment 
modal este totodată un proces de: a) selectare; b) 
variere şi c) evaluare. De fapt, fiecare experiment 
modal este un procedeu dezvoltat de confirmare şi 
infirmare, care are următoarele trei etape: 

– prima etapă include o teză sau o idee iniŃială; 
– în cea de-a doua etapă sunt prezentate 

argumente pozitive şi negative ce includ selectarea, 
varierea şi evaluarea; 

– cea de-a treia etapă include stabilirea unui 
model de sistem valabil. 

 

2. Modelul conceptual al sistemului de securitate 
al Republicii Serbia şi variabilele experimentului 

modal 
Analizând actualul sistem de securitate din 

Republica Serbia, se poate crea un model în care 
este posibilă aplicarea experimentului modal. 

Modelul (sistemul de securitate din Republica 
Serbia) este analizat prin prisma aspectelor strategic- 
doctrinare, juridico-normative, organizaŃionale şi 
funcŃionale. 

Zona politicii interne defineşte diverse strategii, 
cum ar fi: Evaluarea Strategică a Apărării, Carta 
Albă a Apărării, Strategia privind contraterorismul, 

 
Strategia privind lupta împotriva crimei organizate şi 
alte strategii similare. 

Din aceste documente strategice derivă 
documentele sistematice pentru forŃele de securitate 
şi sistemele de apărare, pentru armată şi pentru restul 
elementelor sistemului (documente privind funcŃiile 
şi responsabilităŃile din cadrul sistemului de 
securitate al Republicii Serbia). 

Există mai multe abordări privind elaborarea 
politicii externe, care influenŃează structura 
sistemului de securitate: calitatea de membru al 
Programului de Parteneriat pentru Pace, neutralitatea 
militară, aderarea la NATO şi altele. Aceste 
abordări, definite de către deŃinătorii puterii juridice 
şi executive, determină, în mare parte, felul în care 
este pusă în aplicare politica externă. Este important 
de menŃionat aici faptul că sistemul de securitate 
este modelat şi de calitatea de membru UE, 
dezvoltarea cooperării cu statele vecine, precum şi 
consolidarea cooperării regionale. 

Structura sistemului de securitate din Republica 
Serbia constă din partea guvernamentală şi cea 
executivă. Partea guvernamentală include: Adunarea 
NaŃională, Preşedintele şi Guvernul, iar partea 
executivă include anumite ministere. 

În acest model (Figura nr. 1), structura sistemului 
de securitate constă din subiecŃii de management, 
prin instituŃiile legale, executive şi juridice, datorită 
îndeplinirii unor condiŃii de securitate favorabile. 
FuncŃiile managementului sistemului sunt: 
planificarea, organizarea, ordonarea, coordonarea şi 
controlul şi ele sunt realizate în conformitate cu 
ConstituŃia Republicii Serbia, precum şi a legilor şi 
regulamentelor19.  
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Figura nr. 1. Model conceptual al structurii sistemului de securitate naŃională 

 
Adunarea NaŃională a Republicii Serbia 

influenŃează toate componentele sistemului de 
securitate prin desfăşurarea activităŃilor constituŃionale 
şi legale. Ea are drept de decizie privind războaiele şi 
pacea, exercită control asupra activităŃii Guvernului 
Republicii Serbia şi a altor organisme subordonate 
Adunării NaŃionale a  Republicii Serbia în conformitate 
cu constituŃia şi cu legile Ńării. 

Preşedintele este comandantul Armatei Serbiei, 
în conformitate cu ConstituŃia şi cu legile Republicii 
Serbia. 

Guvernul Republicii Serbia conduce ministerele şi 
instituŃiile din zona de securitate naŃională. El propune 
şi implementează politica de securitate naŃională, 
dirijează şi controlează funcŃionarea sistemului, asigură 
resursele materiale, conduce activitatea organelor de 
stat, a organizaŃiilor, instituŃiilor şi corporaŃiilor din 
domeniul securităŃii naŃionale şi asigură implementarea 
tratatelor şi acordurilor internaŃionale în domeniul 
securităŃii naŃionale. 

Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, 
Ministerul de Interne, Ministerul FinanŃelor, Directorul 
AgenŃiei pentru Securitatea InformaŃiilor 
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(Bezbednosno-informativna agencija – BIA) şi 
ministrul SituaŃiilor de UrgenŃă prezintă rapoarte 
Guvernului şi Adunării NaŃionale despre starea de 
securitate din cadrul zonei lor de responsabilitate. La 
cererea Guvernului şi a Adunării NaŃionale, celelalte 
ministere prezintă rapoarte din zona lor de 
responsabilitate legate de problemele de securitate. 
Astfel, instituŃiile de securitate sunt: armata, poliŃia, 
serviciile de securitate, agenŃiile particulare de 
securitate (Fizičko-tehničko obezbeñenje – FTO) şi 
serviciile civile de securitate: protecŃia socială şi a 
sănătăŃii, asigurarea pensiilor (Penzijsko i invalidsko 
osiguranje – PIO), autorităŃile vamale, educaŃia. 

În scopul implementării supravegherii sistemului 
de securitate, a fost înfiinŃat Comitetul pentru 
Apărare şi Securitate din cadrul Adunării NaŃionale 
a Republicii Serbia. Adunarea NaŃională poate 
înfiinŃa comitete de investigaŃii în cazul anumitor 
evenimente şi fenomene. 

Pentru activităŃi de dirijare şi coordonare a 
tuturor aspectelor de securitate din Republica Serbia, 
a fost înfiinŃat Consiliul NaŃional de Securitate, care 
este alcătuit din preşedinte, primul ministru, 
miniştrii Afacerilor Externe, Afacerilor Interne şi cel 
al Apărării, ca şi directorii serviciilor de securitate 
(AgenŃia pentru Securitatea InformaŃiilor – BIA, 
AgenŃia de InformaŃii Militare (Vojnoobaveštajna 
agencija – VOA) şi AgenŃia de Securitate Militară 
(Vojnobezbednosna agencija – VBA). În cadrul 
Consiliului NaŃional de Securitate intră şi Biroul de 
coordonare a Consiliului NaŃional de Securitate. 

De asemenea, tot în compunerea lui, se 
anticipează înfiinŃarea AgenŃiei NaŃionale pentru 
protejarea InformaŃiilor Clasificate şi a Registrului 
Central, întrucât ele reprezintă precondiŃii necesare 
pentru cooperarea cu statele membre ale 
Programului de Parteneriat pentru Pace (PfP). Prin 
înfiinŃarea acestei AgenŃii şi a Biroului şi prin 
adoptarea Legii privind protejarea informaŃiilor 
clasificate ar deveni posibile protejarea, stocarea şi 
schimbul de informaŃii clasificate de securitate.  

 

AgenŃia pentru RelaŃii Publice ar intra în 
componenŃa Biroului de Coordonare a Consiliului de 
Securitate NaŃională, a cărui funcŃie principală ar fi 
relaŃiile interne şi externe ale întregului sistem de 
securitate cu publicul. 

Modelul anticipează existenŃa a trei servicii de 
securitate, şi anume BIA, VOA şi VBA. În cadrul 
modelului, BIA răspunde de provocările şi 
ameninŃările nonmilitare, iar VOA şi VBA răspund 
de provocările şi ameninŃările militare. În scopul 
gestionării activităŃilor acestor servicii, se înfiinŃează 
Biroul de Coordonare. 

Conform modelului conceptual, există Ministerul 
pentru SituaŃii de UrgenŃă din cadrul Guvernului 
Republicii Serbia, care se ocupă de planificarea 
integrală şi implicarea în situaŃii de urgenŃă – 
protejarea şi salvarea la nivel naŃional şi de 
provincii, precum şi la nivel de autoguvernare 
locală, cu stabilirea de unităŃi de voluntari în caz de 
accidente, ca şi funcŃionarea sistemului în situaŃii de 
urgenŃă. 

SiguranŃa şi securitatea cetăŃenilor, drepturile şi 
obligaŃiile lor, ca şi mijloacele media şi organizaŃiile 
nonguvernamentale, afectează eficienŃa şi 
conştientizarea sistemului de securitate.  

Modelul de securitate naŃională propus este 
dinamic, compatibil cu soluŃiile contemporane şi cu 
experienŃa şi practica noastră şi oferă oportunitatea 
dezvoltării şi testării modelului teoretic prin 
simularea experimentală a riscurilor, folosirea 
elementelor sistemului de securitate şi luarea altor 
acŃiuni în structurarea securităŃii sistemului, în 
scopul unor acŃiuni preventive şi eficiente pentru 
eliminarea unor potenŃiale ameninŃări la adresa 
securităŃii Republicii Serbia. 

Algoritmul din Figura nr. 2 prezintă variabile 
experimentale în blocuri reprezentând variante de 
control şi dependente, cu ajutorul cărora este 
posibilă experimentarea pe model pentru obŃinerea 
unor rezultate corespunzătoare. 
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Figura nr. 2. Algoritmul variabilelor experimentale ale modelului conceptual al sistemului de securitate 

 
Algoritmul presupune existenŃa unei ameninŃări 

la adresa securităŃii Republicii Serbia (blocul nr. 1), 
ceea ce duce la luarea unei decizii de agajare a 
forŃelor sistemului de securitate al Republicii Serbia 
(blocul nr. 3) prin organele de stat (Adunarea 
NaŃională, Guvern, Preşedinte) (blocul nr. 2) în 
scopul eliminării eficiente a ameninŃării la adresa 
securităŃii. Simultan cu aceasta se intensifică 
activităŃile diplomatice (blocul nr. 4), în scopul unei 
atitudini pozitive din partea comunităŃii 
internaŃionale şi a forŃelor de securitate 
internaŃională. ForŃele de securitate internaŃională 
(blocul nr. 5) pot avea reacŃii negative, neutre sau 
pozitive în privinŃa angajării forŃelor de securitate 
ale Republicii Serbia, iar acest lucru afectează în 
mod semnificativ structura modelului forŃelor de 
securitate. Media (blocul nr. 6) şi organizaŃiile 
nonguvernamentale (blocul nr. 7) au, de asemenea, 
un impact asupra modelării elementelor sistemului 
de securitate. ForŃele modelate (blocul nr. 8) răspund 
ameninŃării la adresa securităŃii şi o elimină. 

Având în vedere cele expuse, principalul punct în 
rezolvarea algoritmului este structurarea eficientă a 
forŃelor sistemului de securitate în raport cu 
diversele ameninŃări.  

Algoritmul a fost conceput în blocuri care includ 
aceste structuri, de la blocul nr. 1 până la blocul nr. 
8. Structura blocurilor reprezintă relaŃiile posibile 

dintre variantele din model: blocul nr. 1: forme de 
ameninŃări la adresa securităŃii Republicii Serbia; 
blocul nr. 2: Adunarea NaŃională, Guvern şi 
Preşedinte; blocul nr. 3: forŃele sistemului de 
securitate (armata, poliŃia, serviciile de securitate, 
alte organizaŃii militare de stat (Ostale državne 
oružane organizacije – ODOO), protecŃia civilă, 
agenŃiile private de securitate – FTO, autorităŃile 
vamale, auto-guvernarea locală şi cetăŃenii); blocul 
nr. 4: diplomaŃia; blocul nr. 5: forŃele de securitate 
internaŃională; blocul nr. 6: mijloacele media; blocul 
nr. 7: ONG-uri; blocul nr. 8: modelarea forŃelor, 
reacŃia forŃelor la ameninŃările la adresa securităŃii 
(blocul nr. 1) şi noua decizie politică (blocul nr. 2). 

Pentru decidenŃii politici, o importanŃă crucială o 
are modelarea adecvată a unor sisteme eficiente de 
structuri de securitate prin utilizarea metodelor şi 
tehnicilor adecvate în conformitate cu evaluarea 
ameninŃărilor la adresa securităŃii. Rezolvarea 
acestei probleme, prin experimentarea modelului, ale 
cărui variabile experimentale sunt operaŃionalizate, 
este posibilă cu ajutorul unor diverse discipline 
matematice şi metode ale teoriei decizionale cu 
aplicarea unui suport software corespunzător. Cu 
toate acestea, pentru tratarea adecvată a anumitor 
fenomene ale realităŃii, este necesară mai întâi 
dezvoltarea unui model care, dacă luăm în 
considerare caracteristicile importante ale realizării 
cercetării, imită realitatea obiectivă la care face 
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referire modelul. Doar în aceste condiŃii, aplicarea 
instrumentelor matematice şi informaŃionale va oferi 
rezultatele ştiinŃifice necesare valide.  

În timpul realizării cercetărilor şi a căutării unor 
posibile răspunsuri la modelul sistemului de securitate 
bazat pe diverse forme de ameninŃări la adresa 
securităŃii Republicii Serbia, s-a observat o problemă 
în măsurarea breşelor de securitate, ca şi posibilitatea 
unui subsistem care se opune sistemului de securitate. 
Modelul sistemului este structurat în mod 
organizaŃional, parŃial determinat, având în vedere 
faptul că el se comportă şi reacŃionează în relaŃie cu 
acŃiunile din mediu (în acest caz, prietenoase, aliate, 
de parteneriat, dar şi ostile), gestionabil de către om, 
care îi determină funcŃionarea. Modelul sistemului de 
securitate este, de asemenea, un sistem ce reflectă 
existenŃa unor fenomene sociale complexe, iar 
comportamentul lui nu poate fi evaluat prin rezultate 
cantitative de măsurare. 

În cercetarea problemei de reacŃie şi măsurare a 
răspunsului sistemului de securitate privind breşele 
potenŃiale din Republica Serbia, punctul de plecare 
l-a constituit postularea referitoare la măsurarea 
fenomenelor sociale, lucru definit foarte bine de 
afirmaŃia conform căreia măsurarea este revelatorie 

şi presupune monitorizarea cantităŃii unei anumite 

calităŃi prin proceduri specifice şi instrumente de 

măsurare adecvate. Cu alte cuvinte, multe lucruri 
pot fi măsurate, însă nu se poate măsura chiar orice. 

Măsurarea reacŃiei de răspuns al sistemului de 
securitate20 în acest caz Ńine de domeniul cercetării 
realităŃii sociale, care este formată din trecut, 
prezent şi viitor. Deoarece modelul sistemului de 
securitate al Republicii Serbia reprezintă gândul – 
conceptul sistemului organizaŃional restructurat, 
sistemul adresându-se viitoarelor ameninŃări la 
adresa securităŃii şi, referindu-se, în principal, la 
gestionarea intereselor sociale şi de securitate, 
precum şi la realizarea lor – este foarte important să 
înŃelegem faptul că aceste măsurători se bazează pe 
estimare şi evaluare, termeni importanŃi pentru 
cuantificarea rezultatelor acŃiunilor fenomenelor 
sociale. Conform înŃelesului său uzual, înŃelesul de 
bază al termenului „evaluare” este acela de a adăuga 
o valoare (cantitate de valori) unor manifestări ale 
realităŃii. Prin urmare, evaluarea are legătură atât cu 
prezentul, cât şi cu trecutul. Estimarea se bazează, de 
asemenea, pe cunoştinŃele existente, pe standarde şi 
pe folosirea instrumentală, şi se îndreaptă spre 
perspectivă sau posibilitate, cantităŃi posibile sau 
probabile care pot fi afirmate în mod numeric 
(termenii menŃionaŃi îşi dobândesc conceptul doar 
prin realizarea măsurătorilor intuitive)21.  

Subsistemul modelului de sistem este un om sau 
un grup de oameni de orice mărime. Fiecare individ 
sau grup de oameni are instinctul de supravieŃuire, 
de a se identifica cu mediul şi de a gestiona sistemul 
de orientare a valorilor. Factorii modelului de sistem 
pot fi, de asemenea, modelaŃi în raport cu riscurile şi 
ameninŃările la adresa securităŃii, care sunt, cel mai 
adesea, orchestrate de un om cu capabilităŃile lui 
mentale şi fizice. În orice caz, scopurile funcŃiei de 
ameninŃare şi a sistemului de securitate sunt 
diametral opuse; în timp ce ameninŃarea are scopul 
de a distruge anumite valori sociale sau de orice altă 
natură ale Ńării respective, sistemul de securitate este 
direcŃionat în vederea neutralizării ameninŃării şi 
menŃinerea valorii în cauză. Din acest punct de 
vedere, acŃiunile sistemului de securitate şi sistemele 
funcŃiei de ameninŃare sunt într-o luptă permanentă, 
iar rezultatul depinde de mulŃi factori, inclusiv de cel 
uman. În aceste condiŃii, rezultatul acŃiunilor 
sistemului de securitate, ca şi rezultatul 
subsistemelor lor interdependente, nu poate fi 
cuantificat pe deplin. Rezultatul (în condiŃii 
experimentale – de simulare) reprezintă, în primul 
rând, estimarea răspunsului şi nu evaluarea lui; acest 
rezultat reprezintă un anumit scenariu probabil, care 
poate, dar nu este necesar să se întâmple într-o 
situaŃie reală. 

Având în vedere faptul că fenomenele, procesele 
şi evenimentele care reprezintă formele concrete ale 
existenŃei realităŃii obiective din cadrul sistemului de 
securitate sunt calitative şi sociale, şi că ele sunt 
exprimate prin atitudini a căror valoare cognitivă 
depinde de diverse valori ale condiŃiilor determinate 
şi pot varia între 0 şi 1, măsurarea lor depinde de 
estimare şi nu de evaluare, şi este clar că 
recunoaşterea lor realistă este posibilă prin aplicarea 
logici fuzzy. 

Logica fuzzy a fost creată ca o consecinŃă a 
dezvoltării polivalente a logicii, care are un număr 
nelimitat de consecinŃe, în funcŃie de schimbarea 
valorilor pe care o provoacă (inclusiv a celor 
minimale). Logica polivalentă şi logica fuzzy nu 
elimină toate valorile rezultatelor între 0 şi 1, aşa 
cum o face logica bivalentă tradiŃională. În anumite 
condiŃii experimentale, logica fuzzy asigură valori 
cadru pentru rezultatele folosirii sistemului de 
securitate, ca sistem organizaŃional, unde omul joacă 
un rol important, dar şi ca sistem valabil într-un 
mediu ostil. Ea oferă o evaluare a rezultatelor 
răspunsului, care ar trebui să fie aproximativ 
aceleaşi ca într-o situaŃie reală. Având în vedere 
complexitatea sistemului de securitate ca sistem 
organizaŃional, cât şi complexitatea sau condiŃiile ei 



 
 
 
 

 
 66 

de funcŃionare şi definiŃia completă a simulării unei 
situaŃii de conflict (participanŃii fiind sistemul de 
securitate, ameninŃările la adresa securităŃii şi alŃi 
factori ai situaŃiei de conflict), este evident faptul că 
logica fuzzy, ca metodă ştiinŃifică, asigură o 
cercetare de calitate a sistemului de securitate sub 
aspectul necesităŃii dezvoltării tuturor nivelurilor 
sistemului organizaŃional în scopul optimizării 
funcŃionării lui, în funcŃie de toŃi factorii care 
determină acest sistem.  

 

Concluzii 
Din punct de vedere ştiinŃific, acest model este o 

prezentare simplificată a sistemului realist, pe baza 
căruia se poate ajunge la recunoaştere ştiinŃifică prin 
aplicarea altor metode ştiinŃifice. 

Aplicarea experimentului modal în cercetarea 
unui potenŃial sistem de securitate este mereu de 
actualitate. Este evident, din punct de vedere 
ştiinŃific, şi în practică, faptul că sistemul de 
securitate, ca orice alt sistem social, conŃine 
subsisteme şi elemente corelate la nivel general, 
special şi individual. DiferenŃele din cadrul general 
cer respectarea unicităŃii şi a caracteristicilor 
specifice în cercetarea anumitor elemente ale unui 
potenŃial sistem de securitate al statului. 

Aceasta este o paradigmă logică, metodologică şi 
teoretică prezentată în cazul unui posibil sistem de 
securitate din Republica Serbia, prin utilizarea 
experimentului modal ca o metodă şi tehnică de 
cercetare necesare, care asigură unitatea dintre teorie 
şi practică la un nivel mai înalt, adică asigură 
aplicarea şi testarea practică într-o dimensiune 
naturală, ştiinŃifică şi socială a metodelor axiomatice, 
generale şi teoretice. Prin urmare, aplicarea modelului 
experimental ca metodă ştiinŃifică este necesară şi 
extrem de importantă pentru realizarea unor decizii 
raŃionale, economice şi eficiente. 
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Lumea contemporană este foarte complexă, 
dinamică şi provocatoare. Toate aspectele vieţii 
noastre sunt modelate de acţiuni politice, 
economice, financiare, sociale, culturale, de mediu, 
care sunt realizate, în diferite măsuri, de indivizi, 
grupuri, naţiuni, alianţe şi/sau organizaţii la nivel 
mondial. Cele mai recente evoluţii ale evenimentelor 
economice şi financiare ne-au arătat punctele slabe 
ale organizării societăţii moderne, unul dintre ele 
fiind reprezentat de următorul paradox: de cele mai 
multe ori, suntem limitaţi, preocupaţi numai de 
prezent şi nu de sustenabilitatea sistemelor noastre 
actuale. Acest lucru este valabil nu numai cu privire 
la zonele civile ale economiei, dar şi în ceea ce 
priveşte resursele de apărare. 

Acest articol urmăreşte evidenţierea corelaţiei 
dintre dezvoltarea durabilă şi sectorul de apărare, 
bazată pe concepte relevante, indicatori-cheie, 
strategii de management şi modalităţi de optimizare 
a dezvoltării la nivel naţional, cât şi de armonizare 
a eforturilor de dezvoltare între naţiuni. 

Cuvinte-cheie: dezvoltare durabilă, resurse 
naţionale, resurse naturale, resurse de apărare, 
sustenabilitate, indicatori, domenii strategice. 

 
Introducere 

Anul 2008 marchează declanşarea celei mai 
grave şi mai complexe crize economice a începutului 
secolului al XXI-lea, criză cu implicaţii majore de 
natură geopolitică şi strategică, ameninţând atât 
ierarhiile de putere, cât şi capacitatea statelor de a-şi 
asuma responsabilităţile internaţionale. Mai mult, 
competiţia economică mondială, mereu crescândă, 

 
 
 
 
 
 
 

pe de o parte, diminuează apetenţa pentru aportul la 
gestionarea internaţională a noilor probleme apărute 
ca urmare a crizei, iar, pe de altă parte, favorizează 
naţionalismul politic. Astfel, statele lumii – în 
special cele medii şi mici, cu economii firave şi 
dependente – se văd vulnerabile ca societăţi 
deschise. Epoca modernă şi legăturile inevitabile ce 
există la nivelul „satului global” duc la situaţia în 
care efectele crizei economice mondiale se răsfrâng, 
în egală măsură, atât asupra statelor amintite, dar şi a 
competitorilor acestora. Pe de altă parte, inovaţiile 
rezultate din revoluţia informaţională şi tehnologică 
sunt, de asemenea, accesibile tuturor.  

În acest sens, toţi suntem dependenţi de buna 
funcţionare a megareţelelor de tot felul, care ne 
structurează viaţa, în general, dar mai ales economia, 
fie că vorbim de internet sau de zborurile 
transcontinentale. Depindem de accesul la resursele 
vitale şi în special la energie, aşa după cum 
depindem şi de păstrarea libertăţii comerţului, ca şi a 
liberului acces la informaţii. Alături de integritatea 
teritoriului şi de suveranitate, multe dintre aceste 
elemente sunt şi ele vitale pentru securitatea şi 
prosperitatea noastră. 

Într-un astfel de context, tensionat şi complex, 
securitatea fiecărei ţări, ca şi securitatea comunităţii 
internaţionale în ansamblu, se bazează nu numai pe 
capacitatea de reacţie şi adaptare, ci şi, mai ales, pe 
capacitatea de anticipare şi de acţiune proactivă, 
având drept ţintă primordială gestionarea sustenabilă 
a resurselor planetei. Disponibilitatea resurselor 
naturale nu a generat probleme disparate, ci corelate, 
care  exercită  o  influenţă  cu  impact  major  asupra  
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politicii externe a statelor, având în vedere că 
rămâne o sursă de tensiuni, crize şi potenţial 
conflict. Că este aşa o demonstrează, alături de 
multele argumente prezentate în literatura de 
specialitate, şi mai recentele probleme, dificultăţi şi 
îngrijorări internaţionale: criza irakiană, criza 
gazelor naturale ruseşti, criza negocierilor în dosarul 
nuclear iranian, primăvara arabă şi mai recenta criză 
siriană, care deja a ridicat preţul barilului de petrol. 

 
1. Dezvoltarea durabilă – necessitate 

a Prezentului pentru un Viitor 
Debutul noului secol solicită cu acuitate procesul 

de reformulare a politicilor externe ale tuturor 
statelor lumii, cu accent major pe problemele 
specifice asigurării şi gestionării resurselor, în 
special a celor naturale. Motivaţiile principale ale 
acestei reorientări strategice a politicilor externe 
constau în dependenţa, din ce în ce mai accentuată, a 
economiilor naţionale de resurse, mai ales de cele 
energetice, dar şi de realitatea fenomenului de 
epuizare accelerată a acestor resurse. Literatura po-
litico-economică de specialitate face largi referiri la 
problematica resurselor Terrei, cu deosebire la cele 
energetice. Resursele s-au aflat, de-a lungul 
timpului, în epicentrul deliberărilor şi negocierilor 
privind noi coordonate ale geopoliticii mondiale, 
ultimul deceniu al secolului trecut fiind martorul 
unor răsturnări dramatice în politica internaţională. 

Acesta este contextul general în care posesia, 
disponibilitatea şi utilizarea efectivă a resurselor 
reprezintă o sursă de tensiuni, crize şi chiar 
conflicte. Din aceste motive, resursele au devenit 
obiectul unor ample dezbateri internaţionale, ce 
urmăresc să rezolve problemele legate, pe de o parte, 
de existenţa lor, iar pe de altă parte, de împărţirea 
acestora.  

Ca răspuns la apariţia crizei resurselor naturale, 
coroborată cu recunoaşterea unanimă pe plan 
mondial a aportului distructiv adus de activităţile 
umane la deteriorarea mediului înconjurător, se 
consacră procesul dezvoltării durabile, care 
răspunde nevoilor actuale fără a periclita 
capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde 
propriilor lor nevoi. Cu alte cuvinte, dezvoltarea 
este durabilă atunci când se regăsesc concomitent 
toate cele trei elemente definitorii ale sale, fiecare cu 
trăsături specifice: economia (eficienţă, creştere, 
stabilitate), societatea (nivel de trai, echitate, dialog 
social şi delegarea responsabilităţilor, protejarea 
culturii/patrimoniului) şi ecologia (conservarea şi 
protejarea resurselor naturale, biodiversitate, 

reducerea poluării).1 Cele mai importante resurse 
sunt cele de hrană şi apă, de energie – elementul 
indispensabil pentru majoritatea activităţilor umane 
– şi de materii prime, a căror problematică rămâne o 
preocupare de interes major în actuala conjunctură 
internaţională, dată fiind amploarea fără precedent a 
solicitării acestor resurse. Cu atât mai mult cu cât, pe 
de o parte, toate economiile dezvoltate depind de re-
sursele energetice, oriunde pe glob, iar caracterul 
limitat şi spectrul epuizării lor devin tot mai evi-
dente. Pe de altă parte, prin amplificarea gradului de 
interdependenţă al ţărilor privind valorificarea 
acestor resurse, apar noi şi complexe probleme cu 
privire la necesitatea asigurării accesului tuturor 
statelor la resurse, în vederea susţinerii dezvoltării 
lor economice. Ori, în opinia majorităţii analiştilor şi 
specialiştilor în domeniu, accesul sau pierderea 
accesului la aceste resurse poate avea consecinţe 
imprevizibile. 

În aceste condiţii, dezvoltarea durabilă a devenit 
unul dintre obiectivele fundamentale atât ale Uniunii 
Europene, cât şi ale NATO, care urmăreşte ridicarea 
continuă a calităţii vieţii pentru bunăstarea 
generaţiilor prezente şi viitoare. Reconfigurarea 
intereselor celor doi actori a dus în scurt timp la 
evidenţierea intereselor comune în domeniul 
securităţii şi apărării, nu prin dublarea acestora, ci 
prin complementaritatea lor, cooperare, dialog şi 
transparenţa acţiunilor. O dovadă a acestui 
comportament o reprezintă acordurile dintre cele 
două organisme cu vocaţie planetară, determinate de 
restricţiile financiare şi raritatea resurselor, cu 
privire la accesul Uniunii la resursele şi capacităţile 
Alianţei.2 Cu toate eforturile la nivel instituţional, în 
esenţă, îndeplinirea obiectivelor dezvoltării durabile 
se poate realiza numai cu schimbarea radicală a 
mentalităţii populaţiilor statelor membre ale NATO 
şi UE, pentru ca acestea să devină capabile să 
utilizeze resursele în mod raţional şi eficient şi să 
asigure potenţialul economic necesar prosperităţii 
oamenilor, protecţiei mediului şi coeziunii sociale. 

 
2. Conceptul de dezvoltare durabilă – obiective-

cheie 
Conceptul de dezvoltare durabilă este vehiculat şi 

dezbătut de câteva decenii, constituind în continuare 
o provocare pentru politicieni, economişti, oameni 
de ştiinţă, filozofi, membri ai diferitor organizaţii 
nonguvernamentale sau simpli cetăţeni. Procesele 
care se manifestă din ce în ce mai intens la nivel 
naţional şi internaţional sunt reprezentate prin 
dezbateri şi acţiuni concrete de diferite anverguri, 
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desfăşurate ca urmare a recunoaşterii limitelor pe 
care cantităţile finite de resurse naturale le impun 
asupra economiilor naţionale. De asemenea, în 
ultimii ani, a devenit evident că activităţile umane 
generează o serie de externalităţi negative (poluare, 
epuizarea unor resurse naturale etc.), cu influenţe 
vizibile asupra nivelului de trai şi dezvoltării 
economice pe termen lung.  

În acest context, conceptul de dezvoltare durabilă 
„are ca premisă constatarea că civilizaţia umană este 
un subsistem al ecosferei, puternic dependent de 
fluxurile de materie şi energie din cadrul acesteia, de 
stabilitatea şi capacitatea ei de autoreglare”3. 

Numeroase state, printre care şi România, au 
urmărit formularea unui cadru de acţiune în 
domeniul dezvoltării durabile, prin elaborarea de 
strategii, atât la nivel naţional, cât şi la nivel de 
organizaţii interstatale, cum ar fi Uniunea 
Europeană. Documentul elaborat în România poartă 
numele de Strategia Naţională pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030.  

În acest document, se menţionează patru 
obiective cheie aferente dezvoltării durabile, după 
cum urmează4: protecţia mediului; echitatea şi 
coeziunea socială; prosperitatea economică; 
îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE.  

În ceea ce priveşte sectorul de apărare, 
sustenabilitatea acestuia este caracterizată de cele 
mai multe ori prin conceptul de economie a apărării 
care, pe scurt, face referinţă la eforturile umane, 
financiare, materiale şi informaţionale ale unei ţări 
în vederea susţinerii activităţilor militare. Elementul 
care scoate în evidenţă acest efort este procentul 
alocat apărării din cadrul bugetului naţional. Fiecare 
ţară îşi legiferează propria viziune privind bugetul 
naţional şi modul în care alocă resursele financiare 
pentru domeniile importante, precum sănătate, 
educaţie, mediu, infrastructură, asistenţă socială, 
securitate şi apărare etc. Este evident că fiecare 
domeniu care solicită bugetare intră în competiţie de 
resurse cu celelalte şi în funcţie de priorităţile 
guvernanţilor, solicitările pot fi soluţionate într-o 
gamă foarte mare de modalităţi. Din acest motiv, 
este nevoie de o bună clarificare şi înţelegere a 
conceptelor de dezvoltare durabilă şi de 
sustenabilitate a sectorului de apărare, deoarece 
acestea nu ar trebui să intre în contradicţie. 
Considerăm că este posibilă realizarea 
sustenabilităţii sectorului de apărare, concomitent cu 
implementarea dezvoltării durabile, chiar dacă 
aceasta presupune o serie de eforturi, atât din partea 

societăţii civile, cât şi din partea sectorului de 
apărare. 

 
3. Indicatori de măsurare a dezvoltării durabile 

şi a sustenabilităţii sectorului de apărare 
Măsurarea performanţei unui domeniu a generat 

dintotdeauna discuţii şi dezbateri aprinse. Şi în cazul 
celor două concepte, această performanţă este 
determinată prin dezvoltarea unui set de indicatori 
care să prezinte o imagine cât mai precisă asupra 
modului în care se desfăşoară şi se finalizează o 
activitate. În cazul conceptului dezvoltare durabilă, 
trebuie menţionat setul de indicatori propus de 
Eurostat5, ţinând cont de buna sistematizare, 
coerenţă şi obiectivitate faţă de alte modele 
aparţinând diferitelor state care nu sunt membre UE 
sau altor organizaţii internaţionale. Modelul UE 
asociază fiecăreia dintre cele 10 dimensiuni 
strategice un indicator reprezentativ (nivelul 1), un 
set de 11 indicatori pentru obiectivele operaţionale 
subordonate (nivelul 2) şi peste o sută de indicatori 
descriptivi ai domeniilor de intervenţie pentru 
politicile asociate (nivelul 3). 

În cazul ţării noastre, Strategia Naţională pentru 
Dezvoltarea Durabilă a României – Orizonturi 
2013-2020-2030 cuprinde: 

- indicatorii naţionali de dezvoltare durabilă, 
reactualizaţi în permanenţă, focalizaţi pe priorităţile-
cheie exprimate prin ţinte cuantificabile care permit, 
totodată, compararea performanţelor naţionale cu 
cele ale partenerilor internaţionali şi cu obiectivele 
Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a UE6, 
revizuite; 

- indicatorii de progres ai Strategiei Naţionale 
pentru Dezvoltare Durabilă a României, acoperind 
întregul pachet de politici pe care aceasta le 
generează, inclusiv a celor ce nu sunt cuprinse în 
Strategia UE. În acest mod, toate politicile formează 
obiectul monitorizării, urmărind responsabilizarea 
decidenţilor politici şi permiţând opiniei publice să 
evalueze succesul acţiunilor întreprinse.7 

În ceea ce priveşte sustenabilitatea sectorului de 
apărare, indicatorul relevant este bugetul alocat şi 
care poate fi corelat cu activităţile din domeniu, prin 
exprimarea monetară a gradului de acoperire cu 
resurse pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv. 
Sectorul apărării este, însă, caracterizat de o anumită 
lipsă de transparenţă în ceea ce priveşte obiectivele 
concrete şi măsurile pe care le aplică pentru 
atingerea lor. Din aceasta cauză, tot setul de 
indicatori de performanţă este slab corelat la 
activitatea propriu-zisă, din considerente de 
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secretizare a activităţii. În acest context, se impune 
evidenţierea corelaţiei strânse între dezvoltarea 
durabilă, exprimată prin setul de indicatori Eurostat, 
şi sustenabilitatea sectorului de apărare, exprimată 
prin bugetul alocat, dar şi prin alte tipuri de resurse 
de care beneficiază şi care nu pot fi exprimate 
monetar în mod precis. 

Astfel, prima dimensiune strategică este cea a 
dezvoltării economico-sociale, care are ca indicator 
PIB-ul real pe cap de locuitor, urmărit şi ca rată de 
creştere, dar şi ca valori absolute. Este clar că fără 
această dezvoltare nu putem să cerem resurse pentru 
nicio activitate, inclusiv pentru cele militare. 
Evoluţiile din ultima perioadă arată că, datorită 
crizei financiare, economiile lumii au o rată de 
creştere mică, în unele ţări chiar negativă. Toate 
domeniile activităţii social-economice au fost 
afectate (investiţiile, dezvoltarea economică 
regională, economiile, productivitatea muncii, 
cercetarea-dezvoltarea, consumul, ocuparea forţei de 
muncă etc.). Toate acestea au un impact direct 
asupra sustenabilităţii sectorului de apărare, prin 
alocarea fluctuantă şi sub necesar a fondurilor 
necesare, dar şi prin faptul că resursa umană 
necesară nu mai prezintă aceeaşi calitate şi 
disponibilitate. Asigurarea materială devine, de 
asemenea, deficitară, prin faptul că o serie de 
activităţi economice la nivel local sau regional 
dispar sau devin mai greu accesibile din pricina 
costurilor nesustenabile. 

A doua dimensiune strategică o reprezintă 
producţia şi consumul sustenabil, având ca indicator 
productivitatea resurselor. Imaginea actuală este 
una mixtă: consumul de resurse minerale şi 
materiale continuă creşterea exponenţială, 
managementul deşeurilor se îmbunătăţeşte şi permite 
reciclarea pe scară largă, se constată o uşoară 
descreştere a emisiilor atmosferice şi se consumă 
mai puţină energie la nivel global (datorită încetinirii 
economiei globale), sunt din ce în ce mai multe 
autovehicule, numărul organizaţiilor şi activităţilor 
cu licenţă eco în sistemul de management al 
mediului este în creştere, se constată o descreştere a 
activităţii agricole intensive. Aceste tendinţe 
influenţează în mod direct sustenabilitatea sectorului 
de apărare, prin faptul că energia necesară sub 
diferite forme pentru activităţile militare devine din 
ce în ce mai scumpă şi produce uneori situaţii 
neprevăzute în dorinţa de a deveni ,,verde”. De 
asemenea, costul realizării diferitelor sisteme de 
armament şi a facilităţilor cu caracter militar 

prezintă creşteri semnificative, datorită scumpirii 
permanente a resurselor minerale şi materiale. 

A treia dimensiune strategică o reprezintă 
integrarea socială, cu indicatorul persoane cu risc de 
sărăcie sau excludere socială. Tendinţele care se 
constată sunt: creşterea numărului săracilor şi a celor 
care riscă excluderea socială, creşterea discrepanţei 
dintre bogaţi şi săraci, creşterea şomajului şi a celor 
care muncesc pe salarii mici, stagnarea speranţei de 
viaţă, renunţarea timpurie la şcolarizare. Toate 
acestea afectează resursa umană aferentă sectorului 
de apărare, generând un nivel scăzut de instruire, 
personal cu antecedente infracţionale sau unici 
susţinători de familie, rată ridicată de intrări/ieşiri de 
personal din motive disciplinare etc. 

A patra dimensiune strategică este reprezentată 
de dimensiunea demografică, cu indicatorul rata de 
angajare a muncitorilor mai în vârstă. Este evident 
că, în condiţii de criză, dispar locuri de muncă, apare 
tendinţa retenţiei personalului cu experienţă (de 
regulă mai în vârstă), rata populaţiei active descreşte 
cu impact asupra finanţelor publice, pensiile scad, 
afectând negativ populaţia în vârstă, cei care pierd 
locurile de muncă îşi găsesc din ce în ce mai greu o 
altă slujbă. În ceea ce priveşte sectorul de apărare, 
intrările în sistem sunt reduse din cauza numărului 
limitat de locuri la instituţiile de învăţământ militare, 
a reducerii numărului de posturi per ansamblu, a 
lipsei calificării pentru anumite activităţi cu caracter 
militar în cazul celor care vin din viaţa civilă. Aceste 
fenomene duc la tendinţa de a păstra un timp mai 
îndelungat personalul care deja este în sistem, cu 
efecte uneori negative asupra obiectivelor de 
îndeplinit. 

A cincea dimensiune strategică este cea a 
sănătăţii publice, cu indicatorul ani de viaţă 
sănătoasă şi speranţa de viaţă la naştere, pe sexe. 
La nivelul UE, se constată o creştere uşoară a 
speranţei de viaţă şi a apropierii valorilor între 
bărbaţi şi femei, însă există un număr din ce în ce 
mai mare de persoane care nu se hrănesc sănătos, 
poluarea mediului nu scade, serviciile medicale sunt 
din ce în ce mai scumpe şi mai puţin accesibile 
pentru cei cu posibilităţi materiale reduse. Pentru 
sectorul de apărare, aceste elemente prezintă 
provocări din ce în ce mai mari din punctul de 
vedere al resursei umane care se află şi/sau care intră 
în sistem. Asigurarea condiţiilor optime de trai şi de 
sănătate pentru personal devine mai scumpă şi 
uneori trebuie găsite soluţii de externalizare, cu 
impact asupra sustenabilităţii activităţii. 
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A şasea dimensiune strategică este aferentă 
modificării climei şi energiei, cu indicatorii emisii de 
gaze de seră, ponderea energiilor regenerabile în 
consumul final brut de energie, consumul primar de 
energie. Se pot observa eforturile care se depun 
pentru îndeplinirea ţintelor stabilite prin 
angajamentele internaţionale, creşterea contribuţiei 
surselor de energii regenerabile în consumul general, 
scăderea consumului general de energie, scăderea 
emisiilor rezultate din procesele industriale, dar şi 
creşterea emisiilor din transporturi, creşterea în 
general a preţurilor la energia produsă. 
Sustenabilitatea sectorului de apărare este puternic 
afectată de costurile energetice (combustibili, 
electricitate etc.) şi orice modificare în sensul 
creşterii preţurilor sau limitării accesului la resurse 
energetice pune sub semnul întrebării activităţile din 
domeniu. 

A şaptea dimensiune strategică o reprezintă 
transportul sustenabil, cu indicatorul Consumul de 
energie aferent transportului relativ la PIB. În acest 
sens, energia consumată pentru transporturi este în 
creştere, preţul pentru serviciile de transport terestru 
au crescut mai repede decât cele pentru transportul 
aerian, există o preocupare accentuată pentru 
reducerea emisiilor de noxe prin înlocuirea flotelor 
auto care folosesc tehnologii vechi şi utilizarea unui 
management optimizat al transporturilor. 
Sustenabilitatea sectorului de apărare depinde foarte 
mult de infrastructura de transport, de preţul plătit 
pentru mobilitate (aer, terestru, naval), de 
capacitatea de a limita impactul emisiei de noxe pe 
timpul desfăşurării activităţilor militare. 

A opta dimensiune strategică este cea a resurselor 
naturale, cu indicatori referitori la diverse specii 
protejate. În acest sens, apar din ce în ce mai multe 
arii protejate de dimensiuni relativ mici, însă 
despăduririle sunt destul de frecvente în ţările unde 
lipseşte sau unde nu se aplică legislaţia în domeniu, 
arealele umane se extind în dauna faunei, iar 
calitatea apei se apropie, în general, de limitele 
maxime ale sustenabilităţii. Pentru sectorul de 
apărare, acest domeniu este sensibil, deoarece 
necesitatea prezervării mediului şi a activităţilor 
antropice poate avea efecte negative asupra 
activităţii specifice domeniului militar, în sensul 
restrângerii spaţiilor disponibile pentru aplicaţii, 
exerciţii, manevre.  

A noua dimensiune strategică este reprezentată 
de parteneriatul global, având ca principal indicator 
sprijinul oficial pentru dezvoltare ca procent din 
venitul naţional brut, însoţit de o serie de indicatori 
contextuali: populaţia cu un venit mai mic de 1 dolar 

pe zi, sprijinul oficial pentru dezvoltare per locuitor, 
populaţia cu acces sustenabil la surse de apă 
potabilă. În acest context, se pot identifica o serie de 
tendinţe generale: creşterea importurilor de materii 
prime şi materiale din ţările în curs de dezvoltare şi 
creşterea exporturilor de produse cu valoare 
adăugată mare, creşterea finanţărilor pentru 
dezvoltare pentru ţările respective, deşi cu un impact 
final redus datorită crizei financiare, diferenţa din ce 
în ce mai mică dintre valorile emisiilor de noxe 
pentru cetăţenii UE şi cei din ţările în curs de 
dezvoltare. Sectorul de apărare trebuie să ia în calcul 
aceste tendinţe când îşi stabileşte obiectivele de 
îndeplinit. Domeniul achiziţiilor din sfera apărării 
este strâns legat de cel al tranzacţiilor internaţionale, 
de respectarea multitudinilor de tratate, acorduri, 
contracte existente la nivel naţional, la nivelul 
NATO sau al altor organizaţii internaţionale. 

Ultima dimensiune strategică menţionată este cea 
a bunei guvernări, ilustrată prin indicatori referitori 
la coerenţa şi eficacitatea politicilor, deschidere şi 
participare şi instrumente economice. Tendinţele 
relevate până în prezent atestă scăderea accentuată a 
încrederii populaţiei în guvernanţi (mai ales pe 
timpul crizelor profunde) manifestată prin creşterea 
absenteismului la vot şi a manifestaţiilor, creşterea 
disponibilităţii şi a utilizării instrumentelor de e-
guvernare, creşterea şi diversificarea taxelor de 
mediu, însă cu influenţă discutabilă asupra utilizării 
fondurilor colectate. Sustenabilitatea sectorului de 
apărare este direct influenţată de evoluţiile 
guvernărilor naţionale, dar şi de acţiunile la nivel 
NATO şi UE. Impactul acestora poate fi anticipat 
într-o oarecare măsură şi poate produce întârzieri în 
luarea deciziilor cu caracter militar sau chiar lipsa de 
reacţie, din cauza nesustenabilităţii momentane sau 
pe termen lung a activităţii cu caracter militar, care 
au drept motiv reducerea fondurilor bugetare 
alocate. 

 
4. Resursele de apărare în procesul dezvoltării 

durabile – element vital al sustenabilităţii 
sectorului de apărare 

Ca valoare absolută, la prima vedere, apropierea 
dintre resursele de apărare şi dezvoltarea durabilă ar 
părea o contradicţie de termeni. Cum se poate ca 
organizaţia militară – ale cărei acţiuni au rezultate, 
prin natura lor, eminamente distructive printr-un 
consum mare al resurselor, într-un timp scurt, 
coroborate cu efectele distructive asupra resurselor 
în general – să se poată înscrie în competiţia pentru 
asigurarea dezvoltării durabile? Iată o întrebare la 
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care majoritatea răspunsurilor sunt negative, însă, o 
privire mai atentă arată că, totuşi, pot exista şi 
anumite elemente pozitive. 

Promovarea şi apărarea intereselor de securitate 
ale statului sunt direct proporţionale cu puterea 
exercitată de stat la nivel extern, putere susţinută 
primordial de constituirea, susţinerea 
corespunzătoare şi promovarea diplomatică a unor 
capabilităţi adecvate de apărare. Generarea şi 
suportul puterii sunt în legătură indisolubilă de 
cauzalitate cu resursele. Astfel, componenta 
resurselor puterii militare are în vedere, în principal, 
resursele umane, informaţionale, financiare şi 
logistice disponibile în stare operaţională sau care 
pot fi disponibilizate la un moment dat. Mai exact, 
această componentă ia în considerare absolut toate 
resursele ce pot fi puse la dispoziţia structurilor 
militare pentru desfăşurarea eficientă a misiunilor 
acestora. Aşadar, puterea militară este pendinte de 
puterea economico-financiară naţională, de 
investiţiile în resursa umană, în cercetare şi 
achiziţiile de tehnologie de ultimă generaţie. 

Cu toate acestea, resursele la dispoziţia apărării 
sunt în general limitate şi insuficiente solicitărilor 
strategilor militari. De aici a apărut necesitatea 
stringentă a planificării apărării ca atribut vital al 
politicii naţionale de apărare. Planificarea resurselor 
de apărare ia în calcul, deopotrivă, resursele umane, 
financiare, informaţionale şi logistice, care trebuie 
asigurate anual pentru generarea şi sustenabilitatea 
capabilităţilor miliare esenţiale îndeplinirii 
misiunilor armatei, misiuni ce răzbat din obiectivele 
politice în domeniul strategiei naţionale de apărare, 
coroborate cu responsabilităţile asumate în cadrul 
alianţelor cu vocaţie internaţională, precum NATO şi 
UE, ori coaliţiilor internaţionale. Aşadar, apărarea 
naţională nu se poate realiza în afara unei planificări 
detaliate şi judicioase a resurselor de apărare în 
raport cauzal cu misiunile primite, dar şi cu 
rezultatele previzionate. În acest context, planificarea 
trebuie să asigure resursele la momentul oportun, în 
cantitate suficientă şi la calitatea corespunzătoare. 
Totodată, resursele trebuie să fie alese astfel încât 
acestea să corespundă întru totul nevoilor armatei, să 
fie interoperabile cu cele ale aliaţilor, dar şi durabile. 

Ca urmare, managementul resurselor de apărare 
trebuie: să asigure un nivel suficient pentru 
îndeplinirea misiunilor specifice din punct de 
vedere financiar; pe palierul resursei umane trebuie 
să creeze acele mecanisme de selecţionare, formare, 

perfecţionare continuă şi promovare, care să 
asigure continuitatea şi eficacitatea profesioniştilor 
apărării; din punct de vedere logistic să dezvolte o 
infrastructură eficientă, viabilă şi eficace, precum şi 
compatibilă cu cele ale aliaţilor, care să poată 
susţine facilităţi şi capabilităţi sporite; iar resursa 
informaţională se impune să constituie un proces de 
cunoaştere, direcţionare, influenţă şi acţiune, care 
să imprime sistemului capacitatea de a stabili uşor 
şi rapid direcţiile de efort şi planificare eficace a 
activităţilor. 

Luând în considerare cele expuse până în acest 
punct, constatăm cu uşurinţă descendenţa resurselor 
de apărare din resursele naţionale, precum şi 
legătura indisolubilă dintre acestea. Este mai mult 
decât evident faptul că sistemul militar reprezintă o 
necesitate vitală pentru oricare naţiune. Asigurarea 
securităţii naţiunii depinde în mod direct de 
dezvoltarea şi integrarea economică a statului pe 
plan internaţional. Prin urmare, accesul şi 
gestionarea resurselor vitale economiei naţionale 
determină calitatea şi cantitatea resurselor de 
apărare, deci dezvoltarea durabilă se extinde 
invariabil şi asupra sectorului de apărare. Aşadar, 
nevoia de bază este aceea a dezvoltării şi menţinerii 
resurselor de apărare la un nivel suficient pentru a 
răspunde cerinţelor dezvoltării durabile naţionale, 
dar şi regionale, atât în prezent şi, mai ales, pe 
termen lung. În acest context, spaţiul euroatlantic 
are nevoie ca segmentul de apărare să devină 
sustenabil, cu un nivel ridicat tehnologic, 
interoperabil şi competitiv la nivel global, iar acest 
deziderat poate fi atins numai prin convergenţa şi 
coeziunea politicilor în domeniu. 

În cadrul capitolului 7 al Strategiei Naţionale 
pentru Dezvoltare Durabilă a României – Orizonturi 
2013-2020-2030, criteriile de succes privind: 
măsurarea viabilităţii obiectivelor generale şi a 
performanţei efective a acţiunii externe a ţării 
noastre; obiectivele şi acţiunile prioritare pentru 
crearea unui mediu de securitate previzibil şi stabil 
pentru România conform interesului naţional; 
contribuţia la dezvoltarea durabilă a ţării noastre; 
modalităţi de amplificare a contribuţiei României la 
adaptarea sistemului internaţional de securitate la 
cerinţele impuse de globalizare; căi de implicare 
activă în cristalizarea poziţiilor comune ale UE în 
domeniul politicii externe, de securitate şi apărare şi 
promovarea, în acest cadru, a intereselor naţionale 
specifice; consolidarea relaţiei transatlantice; 
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participarea activă la constituirea spaţiului 
democraţiei, stabilităţii, securităţii şi prosperităţii în 
vecinătatea României; promovarea şi apărarea 
valorilor naţionale în lume. 

Toate aceste obiective şi acţiuni trebuie să fie 
multidimensionale, integratoare, să aibă la bază o 
comunicare permanentă, clară, coerentă, neechivocă, 
oportună între diferitele domenii ale societăţii, între 
instituţiile care reprezintă statul. 

 
Concluzii 

Proiectele prezentului în materie de dezvoltare 
durabilă au potenţialul să creeze o nouă cale, să 
consacre o nouă abordare a modului în care statele 
lumii aleg să acţioneze pentru asigurarea unei 
dezvoltări durabile. Criza mondială actuală, ca de 
altfel orice criză, poate constitui însă şi o 
oportunitate. În condiţiile actuale de austeritate 
economică, este de maximă importanţă ca, pe lângă 
mesajul transmis umanităţii – şi anume acela că 
mediul în care trăim reprezintă un bun care trebuie 
păstrat, protejat şi exploatat cu prudenţă în prezent –, 
să construim o conştiinţă a lecţiilor prezentului, care, 
dincolo de a avea ca obiectiv simpla supravieţuire, 
să asigure o planificare riguroasă şi pregătirea 
temeinică şi activă pentru viitor. 

Epuizarea accentuată a resurselor naturale ale 
Terrei, urmare a proceselor de producţie intensive şi 
extensive actuale, alături de poluarea crescândă a 
planetei, prin producerea necontrolată a deşeurilor, 
precum şi potenţialelor consecinţe dezastroase ale 
unei moşteniri nefaste lăsată generaţiilor viitoare – o 
planetă de nelocuit – fac extrem de necesară 
implementarea neîntârziată a conceptului de 
dezvoltare durabilă în toate domeniile. 

Acest proces trebuie să fie impulsionat şi adaptat 
pentru a elimina sau, cel puţin, pentru a diminua 
riscurile şi consecinţele fatale la care Pământul şi 
securitatea umanităţii însăşi sunt expuse. 
Modalitatea concretă şi eficientă de satisfacere a 
acestui deziderat o constituie asumarea conştientă şi 
realistă de către toţi factorii de răspundere, atât la 
nivel naţional, cât şi internaţional, a intereselor lor 
comune existenţiale coroborate cu cele de securitate 
şi, implicit, cu cele de apărare. Iată că, din acest 
context, evident, nu pot lipsi resurse de apărare, ca 
parte a resurselor generale ale unei naţii.  

 

NOTE: 
 

1. Declaraţia asupra Mediului şi Dezvoltării de la Rio 
de Janeiro din 1992, 

 

http://www.anpm.ro/Mediu/dezvoltare_durabila-18, 
accesat la 11 septembrie 2013. 

2. Acordul Berlin plus, din 2002. 
http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info 
/data/relations/cfsp/article_7233_ro.htm, accesat în 11 
septembrie 2013. 

3. Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a 
României – Orizonturi 2013-2020-2030, 
http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/StategiaDD.
pdf, accesat la data de 10.09.2013. 

4. Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a 
României – Orizonturi 2013-2020-2030, 
http://www.stpse.ro/atasamente/066_Strategia%20nationa
la%20pentru%20dezvoltare%20durabila%20a%20Roman
iei%202013-2030.pdf, accesat la data de 25.10.2013. 

5. Raportul Eurostat privind indicatorii dezvoltării 
durabile, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/ 
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7. Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a 
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pdf, accesat la 10 septembrie 2013. 
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Prezentul studiu îşi propune să prezinte unele 

abordări şi perspective cu privire la strategiile 

aplicabile pe timpul planificării, pregătirii, 

desfăşurării şi execuŃiei unei campanii militare în 

contrainsurgenŃă. Cum instrumentele de putere 

aplicabile mediului operaŃional în contrainsurgenŃă 

rămân identice celorlalte medii operaŃionale 

specifice conflictului continuu pace-război-pace 

(instrumentele de putere diplomatic, economic, 

militar şi de informaŃii), doar felul în care sunt 

folosite acestea poate asigura noi perspective de 

dezvoltare a unor strategii potrivite în contra-

insurgenŃă. Cunoscând faptul că în contra-

insurgenŃă, populaŃia reprezintă cauză, mijloc şi 

scop, acest studiu argumentează de ce este bine să 

fie utilizate mai mult strategiile specifice acŃiunilor 

indirecte, decât cele specifice acŃiunilor directe.  

Cuvinte-cheie: strategie, tactică, insurgenŃă, 

contrainsurgenŃă, mediu operaŃional, NATO. 

 
1. ConsideraŃii preliminare 

ContrainsurgenŃa (COIN), integrată ca temă de 
campanie distinctă în spectrul continuu al 
conflictului pace – război – pace la nivelul 
conceptelor doctrinare ale OrganizaŃiei Tratatului 
Atlanticului de Nord, alături de operaŃiile în sprijinul 
păcii, a generat nenumărate dezbateri cu privire la 
rolul jucat de structurile militare ale statelor membre 
NATO în domeniul prevenirii, controlului şi 
soluŃionării conflictelor de natură insurgentă. 
ExperienŃele acumulate la nivelul organizaŃiei, ca 
urmare a desfăşurării acŃiunilor de stabilizare a 
Afganistanului în cadrul ForŃei InternaŃionale de 
AsistenŃă   şi   Securitate  (ISAF),  au  deschis  noi 

 
 
 

oportunităŃi de înŃelegere a strategiilor ce pot fi 
folosite în acŃiunile de combatere a insurgenŃei. 

Prin publicarea doctrinei pentru operaŃiile de 
răspuns la crize non-articol 51, în care insurgenŃa şi 
contrainsurgenŃa sunt incluse în subcapitolul 
contracararea activităŃilor neregulate, NATO a creat 
contextul necesar elaborării şi ratificării doctrinei 
NATO în contrainsurgenŃă2.  

Dat fiind faptul că doctrina NATO (AJP-3.4(A) 
şi AJP-3.4.43) defineşte COIN4 printr-un set de 
activităŃi politice, economice, sociale, militare, de 
impunere a legii, civice şi psihologice desfăşurate în 
scopul înfrângerii

5 insurgenŃei şi soluŃionării 
adevăratelor motive de nemulŃumire, pe parcursul 
acestui studiu, ne propunem să luăm în discuŃie 
unele strategii şi tactici care pot fi utilizate la orice 
nivel al ierarhiei militare, în vederea aducerii la 
îndeplinire a obiectivelor specifice acestei forme de 
campanie militară. 

 

2. ContrainsurgenŃa. 
ParticularităŃi ale mediului operaŃional 

Dacă pentru cei preocupaŃi de studiul războaielor 
(aşa-numite) clasice (precum Primul Război 
Mondial, al Doilea Război Mondial), Clausewitz a 
rămas cunoscut prin dictonul „războiul este 
continuarea politicii prin alte mijloace”6, pentru cei 
preocupaŃi de studiul războaielor nonclasice, 
neregulate7, precum COIN, David Galula rămâne un 
reprezentant de seamă prin postulatul „în insurgenŃă 
– contra-insurgenŃă politica devine un instrument 
activ al operaŃiei”8.  

ÎnŃelegând, deci, că războiul, ca şi insurgenŃa – 
contrainsurgenŃa,  deşi  reprezintă   prelungiri   ale 
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politicii în formele specifice instrumentelor de 
putere diplomatic, economic, militar şi de informaŃii, 
totuşi, datorită caracterului mereu schimbător al 
conflictului, ele se aplică în mod diferit, în funcŃie de 
particularităŃile funcŃionale ale mediului de operare. 
Astfel, în mediul operaŃional de tip insurgenŃă – 
contra-insurgenŃă, cele patru componente9 ale puterii 
pot fi înŃelese şi aplicate la situaŃiile concrete ale 
teatrelor de operaŃii prin prisma următoarelor 
funcŃiuni şi caracteristici: 

- componenta politică reprezintă funcŃiunea 
principală, deoarece prin ea se asigură cadrul 
necesar construirii şi dezvoltării administraŃiei 
guvernamentale în jurul căreia se aşează şi se 
clădesc celelalte acŃiuni în contrainsurgenŃă (în 
general, calitatea actului politic determinând 
eficienŃa strategiei în contrainsurgenŃă); 

- componenta economică sprijină satisfacerea 
nevoilor de bază ale omului aflat în mijlocul 
conflictului (hrană, apă, adăpost) şi dezvoltarea pe 
termen lung a capacităŃilor economice necesare 
autorităŃilor guvernamentale pentru asigurarea unui 
mediu paşnic, permisiv convieŃuirii şi dezvoltării 
sociale (spre exemplu, existenŃa locurilor de muncă 
suficiente oferă condiŃii favorabile satisfacerii 
nevoilor de bază ale populaŃiei şi, prin aceasta, 
contribuie, indirect, la asigurarea stabilităŃii şi 
securităŃii în zona de operaŃii) 

- componenta de securitate include nu numai 
dezvoltarea structurilor militare, poliŃieneşti şi civile 
din domeniul securităŃii şi apărării care să fie în 
măsură să asigure securitatea propriilor cetăŃeni, ci şi 
asigurarea condiŃiilor favorabile formării şi 
funcŃionării sistemului juridic (statul de drept) în 
zona de operaŃii; 

- componenta de informaŃii cuprinde totalitatea 
informaŃiilor şi produselor de informaŃii 
(intelligence) folosite de actorii angajaŃi în 
activităŃile specifice contra-insurgenŃei, în vederea 
desfăşurării acŃiunilor de influenŃare a obiectivelor 
Ńintă şi de contracarare a propagandei adversarului. 

Referindu-se la posibilele strategii şi tactici ce pot fi 
aplicate în mediul operaŃional de tip insurgenŃă – 
contrainsurgenŃă, David Kilcullen afirma: „Nu există 
un set de tehnici operaŃionale în contrainsurgenŃă care 
să poată fi aplicat în mod constant, există doar o formă 
de contra-război care acŃionează cu toate elementele de 
putere naŃională împotriva insurgenŃei. Dacă insurgenŃa 
îşi schimbă natura, atunci şi contra-insurgenŃa trebuie 
să o facă.”10 

Deşi fiecare acŃiune de tip insurgenŃă – 
contrainsurgenŃă se caracterizează prin unicitatea ei, 
totuşi, pe timpul formulării strategiilor şi tacticilor în 

contrainsurgenŃă, pot fi luate în considerare câteva 
elemente de specificitate. 

Un prim element ce particularizează mediul 
operaŃional în insurgenŃă – contrainsurgenŃă este 
reprezentat de faptul că lupta între cele două 
„blocuri de forŃe” (adversar - forŃele roşii, pe de o 
parte, şi trupele proprii - forŃele albastre şi verzi, pe 
de altă parte), nu se mai realizează în mod direct, 
prin angajarea simetrică, asimetrică, hibridă sau de 
altă natură a instrumentelor de putere, ci indirect, 
prin mijlocitorul populaŃie şi produsul acesteia – 

opinia publică.  

În această formă de luptă, populaŃia devine cauză, 
mijlocitor şi scop. PopulaŃia este cauză, fiindcă 
respectarea libertăŃii şi drepturilor individuale ale 
omului reprezintă un principiu fundamental în 
dreptul internaŃional umanitar. Totodată, populaŃia 
este mijlocitor, pentru că ea reprezintă „terenul” 
principal de confruntare al părŃilor în scopul 
câştigării sprijinului acesteia şi realizării obiectivului 

final dorit – folosirea beneficiilor vectorului ei de 
acŃiune (o populaŃie, angajată în sprijinul activ al 
unuia dintre cele două blocuri de forŃă, generează 
multiple premise de succes de partea celor susŃinuŃi). 
Şi, în cele din urmă, populaŃia este şi scop, deoarece 
gradul de satisfacŃie a populaŃiei, cu privire la 
efectele acŃiunilor părŃilor, determină criteriile de 
măsurare a succesului în lupta dintre cele două 
blocuri de forŃă.  

ÎnŃelegerea termenului „populaŃie”, în 
accepŃiunea prezentului studiu, nu se referă exclusiv 
la cetăŃenii sau locuitorii „cu acte” din zonele aflate 
în conflict, ci ia în considerare o cuprindere mai 
largă, specifică abordărilor din mediul internaŃional 
de securitate actual. Spre exemplu, când vorbim de 
„actorul” populaŃie în Afganistan, nu ne referim doar 
la cetăŃenii Ńării sau zonei de operaŃii respective, ci şi 
la cetăŃenii statelor implicate, într-un fel sau altul, în 
aplicarea rezoluŃiilor OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite. 
Astfel, prin această acŃiune de extindere în înŃelesuri, 
populaŃia, ca „actor” în contra-insurgenŃă, capătă 
aspecte globale, care pot fi foarte greu de stăpânit în 
planul efectelor politice dorite.  

Ca măsură de răspuns la această stare de lucruri, 
structurilor militare au devenit tot mai preocupate – 
pe timpul planificării, pregătirii, conducerii şi 
execuŃiei operaŃiilor în contra-insurgenŃă – de 
considerarea unor indicatori specifici precum11: 

- populaŃia: demografie, limbă, apartenenŃă 
etnică, categorii sociale, repartiŃie teritorială (oraşe, 
sate), stare de sănătate, cultură şi religie; 

- climatul politic, economic şi social al mediului 
operaŃional: tipul de guvernare şi legitimitatea 
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acestuia la nivel naŃional, internaŃional; raporturile şi 
relaŃiile economice (interne, externe); ameninŃări la 
nivelul societăŃii civile (organizaŃii criminale, 
organizaŃii teroriste etc.).; 

- sistemul juridic şi legislativ care asigură 
funcŃionarea şi respectarea legii în societate (din 
ambele perspective: drept naŃional şi drept 
internaŃional); 

- mass-media: accesul la mass-media naŃională şi 
internaŃională; impactul acesteia asupra opiniei publice. 

Al doilea element ce particularizează contra-
insurgenŃa este adversarul. Acesta, fiind greu de 
definit (termenul cel mai general descrie adversarul12 
ca fiind persoanele/organizaŃiile/forŃele care se opun 
acŃiunilor guvernului ales în mod democratic), 
totodată este şi greu de identificat (insurgenŃii nu 
poartă uniforme, nu respectă regulile şi legile 
internaŃionale privind conflictul armat şi dreptul 
războiului) şi greu de lovit sau neutralizat (pentru că 
nu se poate face distincŃia între populaŃie civilă şi 
insurgenŃi, procesul de targeting se execută anevoios 
şi cu erori).  

Din această cauză, utilizarea metodelor letale de 
neutralizare, nimicire a combatanŃilor insurgenŃi nu 
conduce întotdeauna la atingerea efectelor scontate. 
MotivaŃia: de cele mai multe ori, insurgenŃii şi 
populaŃia civilă din zona de operaŃii se află într-o 
relaŃie de întrepătrundere, conexiune, uneori chiar de 
rudenie. Exemplul oferit de generalul Stanley A. 
McChrystal, fost ofiŃer al forŃelor speciale americane 
şi comandant al ISAF în Afganistan, în directiva 
„Eight Imperatives for COIN”, este concludent în 
ceea ce priveşte ineficienŃa acŃiunilor letale în 
contrainsurgenŃă.  

Cunoscuta formulă a generalului american 
McChrystal, 10 insurgenŃi – 2 insurgenŃi = 20 

insurgenŃi (nu 8)
13 reprezintă, în fapt, transpunerea 

în limbaj abstract a realităŃilor din teatrul de operaŃii 
Afghanistan. 

RaŃiunea obŃinerii unui alt rezultat decât cel 
logic, matematic, în această ecuaŃie simplă, Ńine 
tocmai de faptul că adversarul este parte a 
populaŃiei, trăind şi luptând alături de, şi pentru 
aceasta. Spre exemplu, o persoană neimplicată care 
îşi pierde un prieten sau o rudă ce activa ca 
insurgent, poate să devină ea însăşi insurgent pentru 
o sumedenie de motive, mai mult sau mai puŃin 
conştientizate (dorinŃă de răzbunare, dorinŃă de 
dreptate, dorinŃă de eliberare etc.), iar mai apoi, să 
fie în măsură să atragă şi alŃi susŃinători. Lucrurile se 
complică mai tare atunci când raporturile sunt şi mai 

strânse, poate chiar de familie. Ce poate face un tată 
care îşi pierde fiul (insurgent) în luptă? Chiar dacă 
acel insurgent este un criminal dovedit cu mijloace 
legale, conştiinŃa în sânul familiei cu privire la 
statutul acestuia este, cu siguranŃă, alta. 

Al treilea element specific în contra-insurgenŃă 
este reprezentat de sprijinul naŃiunii gazdă (Host 

Nation – HN). OperaŃiile de contra-insurgenŃă aliate 
se conduc în beneficiul şi cu sprijinul autorităŃilor 
guvernamentale centrale şi locale care au autoritatea 
naŃională şi internaŃională legală să controleze 
teritoriile din zona de conflict. Puterea sau 
slăbiciunea acestora influenŃează, în mod direct 
proporŃional, modul de desfăşurare şi eficienŃa 
acŃiunilor forŃelor comunităŃii internaŃionale 
implicate în contrainsurgenŃă. 

  
3. Strategii şi tactici în contrainsurgenŃă 

Dacă la începuturile utilizării termenului 
strategie, acesta se definea ca parte componentă a 
artei militare, care se ocupa cu problemele legate de 
pregătirea, planificarea şi ducerea războiului, astăzi, 
cuvintele strategie şi strategii se regăsesc în limbajul 
de specialitate al oricărui actor, indiferent de ce 
domeniu de activitate ar aparŃine (politic, social, 
economic, financiar, cultural, educaŃional etc.). Ca 
urmare a acestui context, strategia a acumulat multe 
înŃelesuri, atât de natură abstractă (noŃiuni generale), 
cât şi de natură concretă (noŃiuni specifice, 
particulare anumitor domenii de activitate). 

Analizând strategia sub raportul relaŃiilor 
dezvoltate în interiorul acesteia între zona abstractă 
şi cea concretă, Sun Tzu afirma că o strategie fără 
tactici este drumul cel mai lent către victorie, 
precum şi că tacticile fără o strategie reprezintă 
zgomotul dinaintea înfrângerii.14 Astfel, pe de o 
parte, o strategie de succes trebuie să ofere 
posibilitatea materializării practice a efectelor dorite 
prin intermediul mijlocele avute la dispoziŃie şi 
aplicând procedurile (adică tacticile) cele mai 
potrivite, iar pe de altă parte, tacticile aplicate nu 
trebuie să consume inutil resursele umane şi 
materiale fără a avea o viziune clar stabilită, 
generatoare de direcŃii de acŃiune care să sprijine 
premisele obŃinerii victoriei scontate. 

Generalul A. Beaufre înŃelegea strategia şi 
valoarea acesteia prin gradul de facilitare a acŃiunii, 
aceasta fiind o „metodă de gândire ce permite 
clasificarea şi ierarhizarea evenimentelor […] 
simultan în toate domeniile – politic, economic, 
diplomatic şi militar.”15  
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Astăzi, aplicarea unei strategii de succes pentru o 
situaŃie dată presupune folosirea integrată a unor 
politici, concepte, doctrine şi capabilităŃi de gândire 
în termenii stări finale dorite, căi (posibilităŃi) de 
acŃiune, mijloace de acŃiune:16 

- stări finale dorite: reprezintă obiective; sunt în 
mod normal stabilite de factorul politic; descriu ce 
trebuie făcut şi ce nu trebuie făcut; 

- căi (posibilităŃi) de acŃiune: sunt variante cu 
privire la cum se pot îndeplini obiectivele sau cum 
se poate implementa politica; 

- mijloace de acŃiune: sunt instrumentele la 
dispoziŃie pentru atingerea obiectivelor; sunt ceea ce 
politica a pus la dispoziŃie, a făcut să existe. 

Studiind diferiŃi gânditori care şi-au aplecat 
atenŃia asupra contrainsurgenŃei (Charles E. 
Callwell, Roger Trinquier, David Galula, Frank 
Kitson, David Kilcullen şi alŃii), putem identifica şi 
analiza unele modele de strategii care au fost 
aplicate în diverse situaŃii de conflict specifice 
mediului insurgenŃă – contra-insurgenŃă.  

Cum mediul operaŃional în contrainsurgenŃă se 
distinge de cel clasic (confruntare forŃe proprii – 
inamic), prin instituirea unei confruntări indirecte de 
tipul forŃe proprii – populaŃie – inamic (în care 
populaŃia reprezintă „terenul” de acŃiune de tip 
cauză, mijloc şi efect), înfrângerea voinŃei de a lupta 
a insurgenŃilor concomitent cu câştigarea sprijinului 
populaŃiei aflate în dificultate sunt stări finale 
dezirabile la momentul formulării oricărei strategii 
în contrainsurgenŃă.  

La nivel conceptual, strategiile în contra-
insurgenŃă au urmat cursul normal de abordare 
pentru războaiele convenŃionale, luând forma 
strategiei acŃiunilor directe (centrul de greutate – 
inamicul; această abordare se bazează pe 
convingerea că odată ce înfrângerea inamicului este 

realizată, celelalte efecte concentrice de sprijinire a 

victoriei finale se alătură de la sine; tacticile folosite 
vor avea ca obiectiv neutralizarea/nimicirea 
inamicului (insurgenŃii şi acŃiunile acestora), 
folosind mijloace „soft” şi „hard”, directe şi 
indirecte, violente şi nonviolente) şi forma strategiei 
acŃiunilor indirecte (centrul de greutate – populaŃia; 
această abordare se bazează pe convingerea că prin 
protejarea şi sprijinirea populaŃiei în îndeplinirea 

obiectivelor proprii de securitate, se asigură 

condiŃiile obŃinerii victoriei finale; tacticile folosite 
se sprijină pe limitarea la maximum a caracterului de 
tip luptă armată şi extinderea, la o scară cât mai 
largă, a metodelor nonviolente de acŃiune). 

În viziunea lui David Galula, strategiile în 
contrainsurgenŃă trebuie să se sprijine pe câteva 

principii generale ce derivă din următoarele legi17 
fundamentale. Prima lege stipulează că sprijinul 
populaŃiei este în egală măsură necesar atât pentru 
contrainsurgent, cât şi pentru insurgent. A doua lege 
prevede că sprijinul popular se obŃine prin 
intermediul unei minorităŃi active (în orice situaŃie, 
indiferent de problema aflată în dispută, va exista o 
minoritate activă procauză, o majoritate neutră şi o 
minoritate împotriva cauzei). Cea de a treia lege 
afirmă că, în funcŃie de partea în care se înclină 
sprijinului populaŃiei, se poate construi strategia şi 
tactica în contrainsurgenŃă, iar cea de a patra lege, că 
intensitatea eforturilor şi diversitatea mijloacelor 
sunt factori determinanŃi în contrainsurgenŃă. 

În baza legilor identificate, Galula propune 
ghidarea acŃiunilor în contrainsurgenŃă după 
principiul economiei de forŃe şi mijloace, al 
coordonării efortului, al ireversibilităŃii, al păstrării 
iniŃiativei, al simplităŃii, al conducerii prin forŃa 
controlului pentru punerea în aplicare a următoarei 
strategii18:  

- concentrarea unei forŃe armate suficiente, în 
măsură să distrugă sau să expulzeze insurgenŃii 
înarmaŃi; 

- alocarea de suficiente trupe, pentru a putea să se 
opună revenirii în forŃă a insurgenŃilor înarmaŃi; 
dispunerea trupelor acolo unde populaŃia locuieşte şi 
trăieşte, şi anume în cătune, sate şi oraşe; 

- stabilirea legăturilor cu populaŃia locală, 
supravegherea mişcărilor acesteia astfel încât să se 
prevină realizarea de legături între populaŃia locală şi 
elementele de insurgenŃă; 

-  dizolvarea organizaŃiilor politice locale ale 
insurgenŃilor; 

- sprijinirea constituirii autorităŃilor locale 
provizorii, prin folosirea mijlocului democratic al 
alegerilor; 

- verificarea capacităŃii profesionale a celor 
selectaŃi să ocupe funcŃii în structurile autorităŃilor 
locale; înlocuirea personalului slab şi incompetent; 
acordarea sprijinului total liderilor competenŃi şi 
proactivi; 

- gruparea şi educarea liderilor folosind un 
program politic cu specific naŃional local; 

- câştigarea sprijinului celor care încă mai 
simpatizează cu insurgenŃii sau izolarea acŃiunilor lor. 

David Kilcullen, plecând de la conceptele despre 
contrainsurgenŃă vehiculate de-a lungul timpului şi 
bazându-se pe vasta sa experienŃă acumulată prin ani 
de studii doctorale şi practică efectivă în teatrele de 
operaŃii din Afganistan şi Irak, propune urmarea 
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unei strategii care să Ńină cont de următoarele 
caracteristici19:  

- politica este pe primul plan;  
- strategia elaborată trebuie să înlesnească 

acŃiunile autorităŃilor guvernamentale locale;  
- asigurarea securităŃii populaŃiei locale este 

centrul de greutate în acŃiunile militare;  
- legitimizarea forŃelor de securitate locale; 
- eficientizarea relaŃiilor de parteneriat cu 

autorităŃile guvernamentale locale;  
- prioritizarea acŃiunilor desfăşurate în 

următoarea ordine: mai întâi construirea instituŃiilor 
fundamentale ale naŃiunii şi apoi contrainsurgenŃa. 

În consecinŃă, dacă ar trebui să analizăm ce tip de 
strategie trebuie folosită în contra-insurgenŃă, am 
putea observa că strategia acŃiunilor directe 
(rezolvarea conflictului pe câmpul de luptă prin 
confruntare armată), îşi poate găsi rostul în această 
formă de ducere a luptei, însă strategia acŃiunilor 
indirecte asigură cele mai sigure premise de succes 
în acceptarea pe termen lung a propunerilor de pace. 

Strategiile în contrainsurgenŃă reprezintă acele 
acŃiuni care aplică tactici de influenŃare a 
comportamentului populaŃiei în vederea atingerii 
obiectivelor de campanie stabilite nu numai pe termen 
scurt, cât mai ales pe termen mediu şi lung. Punerea 
în balanŃă a strategiilor şi tacticilor în contra-
insurgenŃă trebuie să Ńină seama, în cele din urmă, de 
ceea ce Lawrence al Arabiei (T.E. Lawrence) spunea 
cu privire la efectele produse în zonele de acŃiune 
militară: „daunele permanente să fie cât mai mici 
posibile, deoarece inamicul de azi va fi mâine clientul 
nostru, iar poimâine aliatul nostru”.20 

 
Concluzii 

Încercând să identificăm câteva abordări şi 
perspective cu privire la strategiile şi tacticile 
aplicabile pe timpul planificării, pregătirii şi 
desfăşurării  acŃiunilor militare în mediul operaŃional  
de tip insurgenŃă – contrainsurgenŃă, am adus câteva  
 
argumente care susŃin următoarea idee: 
contrainsurgenŃa reprezintă un efort complex de 
integrare a răspunsurilor de ordin diplomatic, 
economic, militar şi informaŃional îndreptat, în 
primul rând, spre acŃiunile de sprijinire şi securizare 
a populaŃiei aflate în criză. Acest mod de a privi 
lucrurile nu trebuie să inducă ideea că în contra-
insurgenŃă, nivelul de violenŃă este întotdeauna mai 
scăzut decât în războiul convenŃional şi, în 
consecinŃă, activităŃile militare implică un nivel de 

angajare a forŃei mai redus fiindcă, cel puŃin din 
punct de vedere teoretic, forŃa angajată trebuie să fie 
egală în efort, indiferent de tipul campaniei 
desfăşurate în spectrul continuu al conflictului pace 
– război – noua pace.  

Dacă pentru obŃinerea victoriei în operaŃiile 
convenŃionale, angajarea forŃelor militare este de tip 
binomic (forŃe proprii – adversar), scopul fiind 
neutralizarea şi/sau nimicirea inamicului, în 
operaŃiile de contrainsurgenŃă, angajarea militară 
este de tip trinomic (forŃe proprii – populaŃie – 

adversar), obiectivul urmărit fiind câştigarea 
sprijinului populaŃiei de partea acŃiunilor forŃelor 
proprii. Pentru a răspunde acestui obiectiv, 
procedurile de planificare militară trebuie să Ńină 
seama de următoarele aspecte: condiŃiile specifice de 
angajare a acŃiunilor militare (spaŃiul geografic, 
politic, demografic, cultural din teatrului de 
operaŃii), actorii implicaŃi (ostili, prieteni, neutri), 
raŃiunea angajării acestora (istorie, cultură, 
motivaŃie, interese, obiective urmărite), precum şi 
aprecierea celorlalŃi factori interni/externi din zona 
de operaŃii care pot influenŃa într-un fel sau altul 
îndeplinirea misiunilor specifice contrainsurgenŃei. 

Înfrângerea voinŃei de a lupta a insurgenŃilor, 
concomitent cu câştigarea sprijinului populaŃiei aflate 
în dificultate, sunt obiective politice critice care 
impulsionează forŃele militare ce desfăşoară acŃiunile 
de contracarare să apeleze tot mai mult la strategia 
acŃiunilor indirecte – restrângerea acŃiunilor militare de 
tip ofensivă, apărare şi extinderea acŃiunilor militare de 
tip stabilizare, reconstrucŃie şi dezvoltare.  

Cum politica rezidă în „capacitatea de a influenŃa 
comportamentele celorlalŃi”21, atunci şi 
contrainsurgenŃa, prin caracteristicile ei, reprezintă 
acele acŃiuni de ordin strategic, operativ şi tactic 
menite să influenŃeze comportamentul maselor 
nemulŃumite în vederea reechilibrării mediului de 
securitate în spaŃiul afectat.  
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Intrarea în posesie şi utilizarea potenŃială a 
materialelor chimice, biologice, radiologice şi 
nucleare (CBRN) şi a armelor de distrugere în masă 
(ADM) de către terorişti şi alŃi actori nonstatali 
reprezintă o ameninŃare semnificativă la adresa păcii 
şi securităŃii internaŃionale şi a sistemelor militare 
din întreaga lume. Conceptul Strategic al NATO 
subliniază că proliferarea armelor nucleare şi a altor 
arme de distrugere în masă, şi mijloacele lor de 
transport la Ńintă, prezintă ameninŃări cu consecinŃe 
incalculabile la adresa stabilităŃii şi prosperităŃii 
globale. În următorul deceniu, proliferarea se va 
resimŃi mai acut în unele dintre cele mai volatile 
regiuni. ForŃele militare se pregătesc, în mod activ, 
pentru a învinge un adversar care ameninŃă cu 
utilizarea ADM şi pentru a atenua consecinŃele unui 
atac cu ADM şi CBRN. Totodată, armata are, de 
asemenea, un rol important în punerea în aplicare a 
RezoluŃiei 1540 a Consiliului de Securitate (CS) ONU 
(2004), în scopul de a preveni şi descuraja 
proliferarea ADM, a materialelor conexe, precum şi 
expertiza şi tehnologia asociate acestora de către 
actori nonstatali. ForŃele armate ale multor Ńări 
execută operaŃii de interdicŃie concepute în scopul 
stopării proliferării ADM, a sistemelor de transport 
la Ńintă, a tehnologiilor asociate şi cu dublă utilizare, 
a materialelor CBRN, dar şi expertizei în domeniu 
între statele vizate în acest proces de neproliferare, 
precum şi între actorii statali şi nonstatali, forŃele 
armate găsindu-se în cadrul acestui proces fie în rol 
de conducere, fie în sprijinul autorităŃilor civile. 
Acest articol oferă o viziune din perspectivă  militară 

 
 
 
 
 

asupra RezoluŃiei 1540 a CS al NaŃiunilor Unite 
(2004). 

Cuvinte-cheie: RezoluŃia 1540, arme de 
distrugere în masă (ADM), materiale chimice, 
biologice, radiologice şi nucleare (CBRN), actori 
nonstatali. 

 
Introducere 

Un raport al Consiliului NaŃional de Intelligence 
al SUA, elaborat în anul 2008, denumit „TendinŃe 
Globale 2025: O Lume Transformată”1 
previzionează că, până în 2025, „terorismul, 
proliferarea, şi conflictul” vor rămâne preocupări 
majore la nivel mondial. De asemenea, sunt luate în 
considerare atacuri teroriste cu pierderi umane în 
masă, utilizând arme chimice, biologice sau, mai 
puŃin probabil, arme nucleare, ca urmare a 
diseminării tehnologiilor şi a cunoştinŃelor ştiinŃifice 
ce vor pune unele dintre capacităŃile cele mai 
periculoase din lume la îndemâna teroriştilor. De 
asemenea, raportul avertizează că „un test de succes 
cu arma nucleară sau folosirea unei arme nucleare de 
către un stat pentru a descuraja sau opri un atac 
convenŃional ar putea să sporească percepŃia utilităŃii 
armelor nucleare în apărarea suveranităŃii teritoriale 
şi să crească presiunile pentru proliferare în Ńările 
care nu dispun de garanŃii de securitate sau militare 
convenŃionale puternice”2. Proliferarea continuă cu 
arme de distrugere în masă, combinată cu 
dezvoltarea capacităŃii sistemelor de arme, cum ar fi 
armele de precizie cu rază lungă de acŃiune (care ar 
putea cădea  în mâinile teroriştilor)  şi utilizarea unor 
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noi forme de război, cum ar fi războiul cibernetic şi 
cel spaŃial furnizează organismelor militare 
guvernamentale şi grupurilor nonstatale mijloacele 
de escaladare şi de extindere a viitoarele conflicte 
dincolo de câmpul tradiŃional de luptă, creând astfel 
provocări din cele mai complexe în domeniul 
apărării. Pe de altă parte, raportul Ministerului 
Apărării al Marii Britanii – TendinŃe strategice – 
orizont 20403, estimează că proliferarea 
tehnologiilor sistemelor de arme moderne, inclusiv a 
celor de distrugere în masă, va genera instabilitate şi 
o schimbare a echilibrelor de putere în diferite 
regiuni. Prezenta volatilitate a mediului internaŃional 
de securitate oferă suficiente motive de îngrijorare 
cu privire la achiziŃia şi utilizarea potenŃială a 
armelor de distrugere în masă, în diferite 
circumstanŃe, aşa cum este demonstrat de recentele 
evenimente din conflictul civil din Siria şi ridică 
întrebarea ce este de făcut. În eforturile de limitare a 
proliferării acestor materiale şi a mijloacelor de 
transport la Ńintă, precum şi de a reduce posibilitatea 
ca diferiŃi actori, atât statali, cât şi nonstatali, de a 
folosi materialele CBRN utilizabile în diferite 
sisteme de arme, rezoluŃia CS al ONU nr. 1540 
reprezintă un instrument valid de nonproliferare, 
care funcŃionează în sprijinul reducerii riscului de 
utilizare a unor astfel de arme într-un conflict. În 
acest context, în cuprinsul RezoluŃiei nr. 2118 
(2013), care a fost adoptată în unanimitate pe 27 
septembrie 2013, cu referire la Cadrul pentru 
eliminarea Armelor Chimice Siriene pe timpul 
războiului civil din Siria, CS evocă, printre altele, 
RezoluŃia 1540 (2004), solicitând statelor „să 
informeze imediat Consiliul de Securitate asupra 
oricărei violări a rezoluŃiei 1540 (2004), inclusiv 
achiziŃia de către actori nonstatali a armelor chimice, 
mijloacelor de transport ale acestora şi a oricăror alte 
materiale, şi, prin urmare, de a lua toate măsurile 
necesare.”4 

În timp ce rapoartele menŃionate mai sus descriu 
un viitor vag, prezentul relevă dorinŃa actorilor 
nonstatali de a se angaja în trafic de materiale de 
distrugere în masă şi de a utiliza astfel de materiale 
care să provoace daune majore, în cazul în care 
aceste activităŃi nu sunt descurajate. De exemplu, 
incidentele raportate către baza de date AgenŃia 
InternaŃională de Energie Atomică (AIEA) privind 
incidentele şi traficul (ITDB)5 – 2331 incidente la 
data de 31 decembrie 2012 – arată că traficul ilicit 
de materiale nucleare şi alte materiale radioactive 
este încă o problemă acută, cu 16 incidente 
înregistrate, începând cu anul 1993, care implică 
posesia neautorizată de uraniu puternic îmbogăŃit 

(HEU) sau plutoniu ,,materializate în încercări de a 
vinde sau de a deplasa aceste materiale peste 
graniŃele internaŃionale. În cursul anului 2012, 160 
de incidente au fost confirmate la ITDB. Dintre 
acestea, 17 implicau posesia şi activităŃi 
infracŃionale conexe, 24 furturi sau pierderi şi 119 
alte activităŃi neautorizate. Două incidente în această 
perioadă au implicat uraniul puternic îmbogăŃit în 
activităŃi noninfracŃionale, dar neautorizate. În timp 
ce materialele utilizate au fost obŃinute pe plan 
intern, atacurile cu antrax din 2011 şi scrisorile cu 
ricin din anul 2013 in SUA subliniază riscul 
prezentat de materiale de distrugere în masă 
nesecurizate şi predispoziŃia actorilor nonstatali de a 
le utiliza pentru a provoca daune şi pierderi atunci 
când pot fi procurate facil. 

Prin existenŃa unui cadru juridic şi de aplicare a 
legilor în domeniu, integrat la nivel naŃional, pentru 
a asigura responsabilizarea şi protecŃia fizică a 
materialelor de distrugere în masă, precum şi pentru 
un sistem de control eficient al frontierelor şi al 
exporturilor/transbordărilor, se vor crea condiŃiile de 
combatere a traficului ilicit şi interzicerea accesului 
neautorizat al actorilor nonstatali. În timp ce forŃele 
armate pot fi de facto implicate în aceste domenii ca 
un „constructor de capacitate”, atât în plan intern, 
cât şi internaŃional, conştientizarea obligaŃiilor 
prevăzute de RezoluŃia 1540 a CS al NaŃiunilor 
Unite (2004) va permite organizaŃiilor militare 
naŃionale sau celor politico-militare, cum ar fi 
NATO6, să contribuie efectiv la punerea în aplicare a 
rezoluŃiei şi raportarea către Comitetul 1540. Din 
această perspectivă, NATO „asigură sprijinul pentru 
neproliferarea ADM prin asumarea rolului său de a 
contribui la implementarea de către naŃiuni a 
RezoluŃiei ONU nr.1540.”7 

 
1. RezoluŃia 1540 a Consiliului de Securitate 

al ONU: un răspuns la ameninŃările la adresa 
păcii şi securităŃii internaŃionale 

RezoluŃia 1540 (2004) a CS ONU8 a fost 
adoptată în unanimitate la 28 aprilie 2004 pentru a 
veni în întâmpinarea riscului ca teroriştii şi reŃelele 
ilicite să dobândească arme de distrugere în masă. În 
temeiul prevederilor capitolului VII din Carta 
NaŃiunilor Unite, CS a adoptat această rezoluŃie, care 
afirmă că proliferarea armelor nucleare, chimice şi 
biologice şi a mijloacelor de transport la Ńintă a 
acestora constituie o ameninŃare la adresa păcii şi 
securităŃii internaŃionale. Consiliul de Securitate a 
adoptat trei rezoluŃii suplimentare aferente – 
UNSCR 1674 (2005), UNSCR 1810 (2008) şi 
UNSCR 1977 (2011) – subliniind încă o dată 
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importanŃa UNSCR 1540 şi necesitatea de a fi pusă 
în aplicare în mod efectiv de către toate statele.  

Capitolul VII al Cartei NaŃiunilor Unite stabileşte 
puterile CS de a menŃine pacea. Permite Consiliului 
să „determine existenŃa unei ameninŃări la adresa 
păcii, încălcarea păcii sau a unui act de agresiune” şi 
de a iniŃia acŃiuni militare şi nonmilitare pentru 
„restabilirea păcii şi securităŃii internaŃionale”. 
Capitolul VII stabileşte, de asemenea, 
responsabilitatea pentru coordonarea strategică a 
forŃelor aflate sub coordonarea Consiliului de 
Securitate, în sarcina Comitetului Militar (format din 
şefii statelor majore ale membrilor permanenŃi ai 
Consiliului).  

RezoluŃia 1540 (2004) a stabilit pentru prima 
dată obligaŃiile cu caracter legal pentru toate statele 
membre ale NaŃiunilor Unite (indiferent de statutul 
lor de membru într-un tratat sau convenŃie) de a 
elabora şi a pune în aplicare măsuri eficiente 
împotriva proliferării armelor nucleare, chimice, 
biologice şi de distrugere în masă, a mijloacelor de 
transport la Ńintă şi a materialelor conexe. În cadrul 
RezoluŃiei 1540, „materialele conexe” se referă la 
materiale, echipamente şi tehnologii reglementate de 
tratatele şi acordurile multilaterale relevante sau cele 
incluse pe listele naŃionale de control, care ar putea 
fi folosite pentru proiectarea, dezvoltarea, 
producerea sau utilizarea de arme nucleare, chimice 
şi biologice şi a mijloacelor de transport la Ńintă a 
acestora. 

Principalele obligaŃii în conformitate cu 
RezoluŃia 1540 sunt cuprinse în paragrafele 
operative (OP) de la 1 la 3. OP1 interzice statelor să 
ofere „orice formă de susŃinere actorilor nonstatali 
care încearcă dezvoltarea, achiziŃionarea, fabricarea, 
posesia, transportul, transferul sau folosirea armelor 
nucleare, chimice sau biologice şi a mijloacelor de 
transport al acestora”. OP2 cere statelor să adopte şi 
să aplice legi adecvate şi eficiente pentru a interzice 
astfel de activităŃi în conformitate cu legislaŃia lor 
naŃională, în scopul de a preveni ca orice actor 
nonstatal să se angajeze în acest tip de activităŃi. În 
accepŃiunea UNSCR 1540, un actor nonstatal este 
definit ca fiind orice persoană fizică sau juridică, 
care nu acŃionează sub autoritatea legală a oricărui 
stat în desfăşurarea activităŃilor care intră în sfera de 
aplicare a acestei rezoluŃii. OP3 prevede că statele 
implementează şi aplică un sistem cuprinzător de 
controale interne asupra armelor de distrugere în 
masă, materialelor conexe, precum şi a mijloacelor 
de transport al acestora. Conform prevederilor 
rezoluŃiei, „mijloacele de transport” se referă la 

proiectile, rachete şi alte sisteme fără pilot capabile 
să transporte arme nucleare, chimice sau biologice, 
care sunt special concepute pentru o astfel de 
utilizare. În general, OP1-3 se referă la (a) 
responsabilitatea; (b) protecŃia fizică; (c) controalele 
la frontieră şi măsurile de aplicare a legii, şi (d) 
exportul naŃional şi controale de transbordare, 
inclusiv controalele privind acordarea de fonduri şi 
furnizarea de servicii, cum ar fi finanŃarea a astfel de 
exporturi şi transferul sau transbordarea armelor de 
distrugere în masă, materialelor conexe, precum şi a 
mijloacelor de transport. În timp ce UNSCR 1540 
identifică obligaŃii specifice, statele decid cum să 
pună în aplicare aceste obligaŃii.  

Respectarea RezoluŃiei 1540 presupune ca statele 
să pună în aplicare aceste măsuri „fără întârziere”, 
după intrarea în vigoare, şi să le raporteze 
Comitetului 15409 (un organism subsidiar al 
Consiliului de Securitate al NaŃiunilor Unite stabilit 
conform UNSCR 1540 pentru a monitoriza 
implementarea rezoluŃiei de către statele membre şi 
de a prezenta rapoarte Consiliului de Securitate). 
RezoluŃia 1977 (2011) a prelungit mandatul 
Comitetului 1540 până la 25 aprilie 2021. Comitetul 
1540 este ajutat de un grup de experŃi, instituit în 
conformitate cu RezoluŃia 1977 (2011), iar în baza 
RezoluŃiei 2055 (2012) are rolul de „a asista 
Comitetul în îndeplinirea mandatului său ... ”. Este, 
de asemenea, important de menŃionat faptul că acest 
organism nu este un comitet cu atribute 
sancŃionatorii, facilitând doar punerea în aplicare a 
RezoluŃiei 1540 prin cooperare, dialog, activând şi 
ca un canal de diseminare a informaŃiilor şi asistenŃă. 
Rămâne de văzut dacă, în lumina de RezoluŃiei 2118 
(2013) referitoare la Siria, mandatul Comitetului 
1540 poate fi luate în considerare pentru revizuire. 

Comitetul 1540 şi experŃii săi monitorizează 
implementarea la nivel naŃional (a se vedea Figura 
nr. 1) aplicând următoarele măsuri: analiza 
rapoartelor şi actualizărilor naŃionale ale statelor 
membre; menŃinerea unei liste a punctelor de contact 
naŃionale ale statelor ce sunt raportate oficial 
Comitetului; revizuirea implementării planurilor 
naŃionale de acŃiune ale statelor membre şi asistenŃa 
acordată statelor, după caz, în elaborarea unor astfel 
de planuri; efectuarea de vizite în statele membre şi 
participarea la activităŃi şi dialog specifice, la 
invitaŃia statelor membre; compilarea informaŃiilor 
specifice furnizate de state cu privire la respectarea 
UNSCR 1540 în „matricea 1540”. Aşa-numita 
„matrice 1540” se referă la activităŃi naŃionale legate 
de paragrafele operative ale UNSCR 1540, 
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informaŃiile specifice statului provenind din 
rapoartele naŃionale prezentate Comitetului 1540 de 
alte organizaŃii internaŃionale (dacă sunt publice) sau 
din informaŃiile postate pe site-uri guvernamentale, 
aşa cum sunt compilate de către experŃii comitetului. 
Matricele naŃionale sunt pregătite şi utilizate de 
Comitetul 1540, dar autorităŃile naŃionale pot utiliza, 

de asemenea, şablonul pentru a identifica lacunele şi 
domeniile care necesită îmbunătăŃiri. Matricele 
naŃionale sunt folosite ca un instrument de referinŃă 
pentru a facilita asistenŃa tehnică şi dialogul 
constructiv al Comitetului cu statele asupra punerii 
în aplicare a UNSCR 1540. 

 

 
 

Figura nr. 1. Procesul Comitetului 154010 
 
 
Consiliul de Securitate a recunoscut că unele 

state pot solicita asistenŃă în implementarea 
RezoluŃiei 1540 şi i-a invitat pe cei în măsură să facă 
acest lucru pentru a oferi asistenŃă. Comitetul 1540 
în sine nu oferă asistenŃă, dar are un rol de realizare 
a legăturilor pentru a facilita asistenŃa oferită de 
către alte state sau organizaŃii internaŃionale, 
regionale sau sub-egionale (IROs) pentru 
implementarea rezoluŃiei. De asemenea, Comitetul 
1540 colaborează cu alte organisme subsidiare ale 
Consiliului de Securitate [cum ar fi Comitetul 
Contra-terorism şi Comitetul de sancŃiuni privind 
Al-Qaida/talibani (instituite în temeiul UNSCR 1373 
(2001) şi respectiv 1267 (1999) / 1989 (2011)], 
acesta din urmă fiind informat bianual asupra 
cooperării continue între cele trei comitete şi grupuri 
de experŃi asociate acestora. 

Pe lângă raportarea comună a celor trei comitete 
adresată Consiliului de Securitate, Comitetul 1540 
prezintă acestuia un raport anual privind punerea în 
aplicare a RezoluŃiei 1540 şi Programul anual de 
lucru al Comitetului (aflat la cea de-a 12-a ediŃie)11. 

În plus, faŃă de monitorizarea implementării 
naŃionale, facilitarea asistenŃei, promovarea 
cooperării, precum şi raportarea către Consiliul de 
Securitate, transparenŃa şi informarea sunt, de 
asemenea, domenii de interes principal în activitatea 
Comitetului 1540 şi a experŃilor săi. Website-ul 
Comitetului 154012 serveşte ca depozitar principal, 
printre altele, al rapoartelor şi actualizărilor furnizate 
de state în aplicarea prevederilor UNSCR 1540, a 
informărilor făcute de membrii comisiei şi de experŃi 
de la evenimente de promovare şi diseminare, 
precum şi al rapoartelor adresate CS. Mai mult, 
membrii şi experŃii comitetelor 1540 trimit articole 
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spre publicare în revista Compass 1540, care este 
editată de Centrul pentru ComerŃul InternaŃional şi 
Securitate al UniversităŃii Georgia, SUA, şi de 
Biroul pentru probleme de dezarmare al NaŃiunilor 
Unite. 

 La un eveniment recent de promovare şi 
informare13, Secretarul General al ONU, Ban Ki-
Moon, a remarcat că „rolul cheie pe care trebuie să-l 
joace Comitetul 1540 este garantarea faptului că 
lumea este un loc sigur şi să permită oamenilor din 
fiecare Ńară să-şi trăiască viaŃa fără teama vreunui 
atac catastrofal al actorilor nonstatali”. Este aşadar, 
contribuŃia fiecărui stat la combaterea proliferării 
ADM şi a terorismului, precum şi a eforturilor 
noastre naŃionale de prevenire, pregătire şi de a 
răspunde la incidentele CBRN, care permite 
abordarea unor astfel de ameninŃări critice şi 
omniprezente la adresa securităŃii umane. 

 
2. Implementarea RezoluŃiei 1540 a Consiliului 
de Securitate al NaŃiunilor Unite în România 
România promovează iniŃiative regionale şi 

internaŃionale care vizează prevenirea proliferării de 
arme de distrugere în masă şi a sistemelor lor de 
transport, în special faŃă de posibilele riscuri de 
deturnare a unor bunuri strategice către terorişti şi 
alŃi actori nonstatali. Participă la programe 
internaŃionale de cooperare pentru vamă, controlul 
frontierelor, combaterea crimei organizate şi a 
traficului ilicit, inclusiv a proliferării ADM şi a 
terorismului, în cadrul creat de Centrul SELEC – 
Southeast European Law Enforcement Center (fostul 
Centru SECI pentru Combaterea Crimei Organizate) 
şi a IniŃiativei de Proliferare a SecurităŃii (PSI). La 
reuniunea la nivel înalt a PSI, la începutul acestui 
an14, secretarul de stat pentru afaceri strategice, 
Bogdan Aurescu, a subliniat încă o dată 
angajamentul României faŃă de principiile acestei 
iniŃiative şi acŃiunile sale pentru a spori capacitatea 
de a intercepta, inspecta şi confisca transporturile 
suspecte ca ar conŃine ADM, sisteme de transport al 
ADM, materiale conexe sau bunuri cu dublă 
utilizare. 

România este parte la următoarele tratate şi 
acorduri care asigură sinergia şi convergenŃa cu 
obligaŃiile RezoluŃiei 1540: Tratatul Nuclear de 
Neproliferare (NPT), Tratatul de interzicere totală a 
testelor nucleare, Acordul de garanŃii IAEA, 
Protocolul AdiŃional IAEA, ConvenŃia SiguranŃei 
Nucleare, ConvenŃia privind ProtecŃia Fizică a 
Materialelor Nucleare, Amendamentul la ConvenŃia 
privind ProtecŃia Fizică a Materialelor Nucleare 

(2005), Protocolul de la Geneva, Codul de Conduită 
de la Haga împotriva Proliferării Rachetelor 
Balistice, ConvenŃia privind Armele Chimice 
(CWC), şi ConvenŃia Armelor Biologice (BWC). 
România este, de asemenea, membră a Comitetului 
Zangger, a Grupului Furnizorilor Nucleari, a 
Grupului Australia şi a Acordului Wassenaar. 

România este, de asemenea, parte a 14 din cele 
16 instrumente universale antiterorism (Universal 
Anti-terrorism Instruments – UATI) – ConvenŃiile 
OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite, Amendamentele şi 
Protocoalele lor –, în prezent în vigoare. UATI 
precum şi rezoluŃiile Consiliului de Securitate al 
NaŃiunilor Unite constituie cadrul juridic 
internaŃional pentru lupta împotriva terorismului. De 
asemenea, România participă la o serie de alte 
instrumente juridice internaŃionale şi regionale 
referitoare la combaterea terorismului sau de 
cooperare în materie penală împotriva terorismului. 

România a prezentat Comitetului 1540 trei 
rapoarte privind implementarea naŃională a RezoluŃiei 
1540 (în 2004, 2005, 2007 şi 2011)15. Primul său 
raport către Comitet precizează că „politica României 
privind neproliferarea şi controlul exporturilor este o 
parte importantă a politicii sale externe şi de 
securitate şi are ca scop principal menŃinerea păcii şi 
securităŃii şi prevenirea proliferării armelor de 
distrugere în masă şi mijloacele lor de transport. Ca 
stat participant la regimurile internaŃionale de 
neproliferare, România îşi menŃine angajamentul de a 
contribui la securitatea şi stabilitatea regională şi 
internaŃională prin promovarea transparenŃei şi 
responsabilităŃii în transferurile de armament şi de 
produse cu dublă utilizare şi tehnologii”16. De 
asemenea, raportul constată că legislaŃia de control al 
exporturilor este complementară cu legislaŃia adoptată 
în aplicarea tratatelor internaŃionale de neproliferare 
(TNP, cum ar fi, BWC şi CWC), Consiliul 
Interministerial pentru Controlul Exporturilor de 
Bunuri cu Dublă Utilizare şi Tehnologii, Grupul 
Interdepartamental pentru Neproliferare şi Consiliul 
Interministerial pentru Lupta Împotriva Terorismului 
sunt responsabile de acŃiunile legate de activităŃile de 
neproliferare din România atât la nivel politic, cât şi 
la nivel tehnic, asigurând punerea în aplicare a 
RezoluŃiei 1540. 

Considerăm demn de remarcat faptul că 
Ambasadorul Mihnea Ioan Motoc a fost primul 
preşedinte al Comitetului 1540 în momentul în care 
această organizaŃie a fost stabilită şi că România a 
fost unul dintre cele şase state care au participat la 
elaborarea proiectului de rezoluŃie.17 
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Ca membru al UE, România este, de asemenea, 
parte intrinsecă a eforturilor colective ale Uniunii 
pentru prevenirea riscurilor proliferării ADM.18  

ForŃele armate ale României sunt parte a 
sistemului naŃional de apărare, împreună cu poliŃia şi 
structurile specializate de informaŃii, contribuind la 
activităŃile naŃionale pe linia antiterorismului, 
contraterorismului şi la capabilităŃile de management 
al consecinŃelor, ca şi la capabilităŃile de management 
al crizelor, inclusiv în domeniul securităŃii nucleare, 
chimice, bacteriologice şi cel al controlului 
întrebuinŃării acestui tip de materiale. AgenŃiile şi 
departamentale guvernamentale specializate 
desfăşoară activităŃi specifice pentru identificarea 
interesului grupurilor teroriste în obŃinerea de 
materiale CBRN, evaluând scopul şi posibile efecte 
şi, la nevoie, intervenind pentru îngrădirea acestor 
acŃiuni. Pe de altă parte, forŃele armate contribuie prin 
acŃiuni de sprijin cu informaŃii, de luptă sau logistic, 
în funcŃie de situaŃie, prin întrebuinŃarea unităŃilor 
specializate de apărare CBRN, de sprijin medical, iar 
în situaŃia unor ameninŃări teroriste, vor fi în măsură 
să intervină Brigada antiteroristă a Serviciului Român 
de InformaŃii19 sau alte formaŃiuni specializate, cum 
ar fi Detaşamentul de IntervenŃie Rapidă (DIR) şi 
unităŃi de forŃe speciale din cadrul Ministerului 
Apărării NaŃionale, DirecŃia Generală de InformaŃii a 
Apărării şi altele, cum ar fi Grupul Naval de de ForŃe 
de OperaŃii Speciale (GNFOS) şi Batalionul de 
Infanterie Marină20.  

În acest cadru acŃionează şi alte structuri 
specializate sau agenŃii ale unor ministere, cum ar fi 
DirecŃia de sănătate publică şi controlul în sănătate 
publică, Institutul naŃional de cercetare-dezvoltare în 
microbiologie şi imunologie „Ion Cantacuzino”, 
Centrul de cercetări CBRN, Centre medicale de 
cercetare, SMURD etc. care au proceduri de operare 
bine stabilite, de implementare la nivel „tactic” a 
măsurilor preventive şi de iniŃiere a acŃiunilor de 
răspuns la ameninŃări şi atacuri sau de a realiza 
managementul consecinŃelor.  

ForŃele de securitate naŃională din România au 
programe de informare şi diseminare pentru a creşte 
gradul de conştientizare a factorilor de decizie civili 
(membri executivi şi legislativi), a societăŃii civile 
(ONG-uri, mass-media, grupuri de reflecŃie şi 
mediul academic) şi a publicului în general cu 
privire la ameninŃările şi provocările de terorism 
pentru securitatea din România. Aceste programe de 
sensibilizare au dus la o vigilenŃă şi o dorinŃă 
crescută a cetăŃenilor de a raporta potenŃialele 
ameninŃări la adresa autorităŃilor. 

România este, de asemenea, implicată activ în 
diferite activităŃi de instruire la nivel naŃional şi 
regional, cum ar fi Forumul Civili-Militari Trilateral 
ORBIT (Outbreak Response and Bioterrorism 
Investigation – ORBIT Forum), care a avut loc în 
Chişinău, Republica Moldova, în octombrie 2010. 
Scopul general al acestei iniŃiative a fost de 
consolidare a capacităŃilor esenŃiale cerute de 
reglementările OrganizaŃiei Mondiale a SănătăŃii şi a 
măsurilor naŃionale aliniate obligaŃiilor ce decurg 
din ConvenŃia armelor biologice şi RezoluŃiei 1540 
pentru descurajarea, prevenirea şi răspunsul la 
incidente sau ameninŃări biologice.21 

Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I” are, 
de asemenea, un rol important în eforturile de 
neproliferare a armelor de distrugere în masă prin 
formarea de lideri şi experŃi (militari şi civili) în 
domeniul apărării şi securităŃii naŃionale. Prin 
programele sale educaŃionale, inclusiv cursuri de 
management al crizelor, precum şi diferite seminarii, 
ateliere de lucru sau proiecte de cercetare, 
universitatea sporeşte gradul de conştientizare a 
următoarei generaŃii de lideri militari şi civili faŃă de 
ameninŃarea ADM şi asupra regimurilor 
internaŃionale de neproliferare care se reflectă în 
programele şi politicile de apărare şi securitate 
naŃionale şi internaŃionale. 

 
Concluzii 

Implementarea efectivă a RezoluŃiei 1540 de către 
toate statele membre ale NaŃiunilor Unite ar asigura 
faptul că materialele CBRN nu vor fi la îndemâna 
teroriştilor şi, astfel, s-ar reduce riscul unui atac 
terorist cu victime în masă prin folosirea acestor 
materiale. Fie că participă la acŃiuni de management 
al consecinŃelor sau de contracarare a acŃiunilor de 
proliferare a ADM, fie desfăşoară activităŃi de 
pregătire şi instruire a personalului, autorităŃile 
responsabile din sistemul de securitate naŃională al 
României contribuie la punerea în aplicare a 
RezoluŃiei, cu scopul de a preveni şi descuraja 
proliferarea ADM, a materialelor conexe, expertizei şi 
tehnologiei asociate de către actorii nonstatali. În timp 
ce organismele militare din Ńărilor semnatare ale 
RezoluŃiei 1540 contribuie la eforturile lor naŃionale 
de neproliferare sau ca parte a activităŃilor bilaterale 
sau multilaterale de asistenŃă la consolidarea 
capacităŃilor, NATO ar putea formaliza rolul său de 
furnizor potenŃial de asistenŃă în domeniul 
neproliferării, prin oferirea Comitetului 1540 a unui 
punct de contact pentru asistenŃă, aşa cum Consiliul 
de Securitate a cerut organizaŃiilor internaŃionale, 
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regionale şi subregionale relevante, să procedeze, în 
conformitate cu RezoluŃia 1977 (2011)22.  

 
Disclaimer: 

Opiniile exprimate în acest articol aparŃin 
autorilor şi nu reflectă în mod necesar politica sau 
poziŃia oficială a MApN sau Guvernului României, 
precum nici pe aceea a Armatei sau Guvernului 
SUA, sau pe cea a ONU. 
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Mediul internaŃional – ca ansamblu al actorilor 

internaŃionali şi relaŃiilor dintre aceştia – este 

mereu schimbător, constantă fiind numai 

preocuparea de promovare şi apărare a propriilor 

interese. Puterea militară este departe de a-şi fi 

epuizat resursele de modelare a securităŃii 

internaŃionale, iar armamentul nuclear, încă de la 

apariŃia sa, în conjuncŃie cu un vector sigur de 

transport la Ńintă, se constituie în componentă 

esenŃială a acesteia. 

De ce se impune abordarea problematicii 

armamentului nuclear la aproape 68 de ani de la 

„demonstraŃia pe viu” de la Hiroshima şi Nagasaki 

şi la 22 de ani de la terminarea Războiului Rece? 

Răspunsul nu poate fi decât acela că problematica 

de securitate generată de deŃinerea de armament 

nuclear a fost şi este, în mod indiscutabil, de 

actualitate, întrucât mare parte din conflictele post-

Război Rece au avut ca motivaŃie directă acuzaŃia 

de posesie de arme de distrugere în masă şi, mai 

departe, cauzalitatea conflictelor potenŃiale pe 

termen scurt şi mediu identifică, la loc de frunte, 

aceeaşi problemă. 

Cuvinte-cheie: armament nuclear, test nuclear, 

securitate internaŃională, rachetă balistică, rachetă 

antibalistică, meteoriŃi, scut antirachetă. 

 

 

 

 

 

Introducere 
Relativ de curând, într-un interval mic de timp 

(mai puŃin de o săptămână) la 12 februarie, respectiv 
15 februarie 2013, au avut loc două evenimente 
independente, dar cu impact comparabil asupra 
securităŃii internaŃionale: testul nuclear nord-coreean 
(al treilea) şi căderea /dezintegrarea meteoritului 
într-o zonă aflată în sudul munŃilor Urali, centrată pe 
oraşul siberian Celeabinsk. 

Legătura dintre aceste două evenimente separate 
este făcută nu atât de faptul că ele reprezintă 
ameninŃări directe la adresa securităŃii unei bune 
părŃi a umanităŃii – state şi indivizi – prin inocularea 
sentimentului permanent de insecuritate, de 
vulnerabilitate determinat de iminenŃa unui 
cataclism, ci, mai curând, de necesitatea, dar şi de 
posibilitatea apărării unitare împotriva acestor 
ameninŃări venite de pe pământ via spaŃiu sau chiar 
din spaŃiul aerocosmic. 

Mai mult, complexul de sisteme de arme care 
face posibilă apărarea cu succes împotriva acestor 
ameninŃări are preconizat ca element activ racheta 
antibalistică cu diferite tipuri de încărcături de luptă, 
însă posesia unor asemenea arme are, la rândul său, 
consecinŃe imediate asupra securităŃii internaŃionale 
în termenii specializaŃi, consacraŃi de teoria relaŃiilor 
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internaŃionale – statu-quo, dezechilibru de putere, 
dilema securităŃii etc. 

Aspectele contradictorii ale folosirii 
încărcăturilor de luptă nucleare la rachetele balistice 
şi antibalistice vor fi analizate în continuare.  

 
1. AmeninŃările la adresa securităŃii 

internaŃionale 
1.1. Testul nuclear coreean şi logica complexului 

de securitate nuclearo-balistic 

La 12 februarie 2013, Coreea de Nord, după ce 
anunŃă în prealabil că „Ńara va traversa, în curând, un 
moment istoric”, în ciuda sancŃiunilor şi protestelor 
internaŃionale, experimentează o explozie nucleară 
de 6-7 kT ce declanşează în peninsulă un cutremur 
de 5,1 grade pe scara Richter1. 

Dincolo de acŃiunile de condamnare 
internaŃională a acestui test nuclear, în planul 
securităŃii internaŃionale contemporane bazată pe 
noul realpolitik, acest eveniment marchează o 
creştere a ponderii specifice statutului statului 
comunist în plan internaŃional şi, mai departe, 
subliniază multiplicarea dificultăŃilor pe care actorii 
politici internaŃionali majori le vor avea în 
negocierile cu regimul de la Phenian şi impunerea de 
sancŃiuni la adresa acestuia. 

PoziŃia militară privilegiată a Phenianului este 
datorată atât succesului testelor atomice şi 
declaraŃiei oficiale privitoare la apartenenŃa la clubul 
restrâns al statelor posesoare de arme nucleare – 
declaraŃie ce nu poate fi ignorată de niciun actor 
statal responsabil, cât şi performanŃelor înregistrate 
de cealaltă componentă a programului său de 
cercetare-înarmare, şi anume succesul lansării unei 
rachete spaŃiale şi plasării pe orbită a unui satelit 
propriu – acumulare tehnologică ce incumbă 
elementele esenŃiale ale realizării unei rachete 
balistice cu rază lungă de acŃiune. 

Analiza testului nuclear coreean arată că 
încărcătura nucleară era plutoniu2, material fisionabil 
cu posibilităŃi de miniaturizare mai mari decât 
uraniul, deci realizarea încărcăturii de luptă nucleare 
pentru rachetele balistice cu rază lungă de acŃiune, 
dacă nu există deja, este realizabilă într-un timp 
relativ scurt. 

În ultimele luni, alte veşti legate de peninsula 
coreeană vin să alimenteze neliniştea generală legată 
de acest loc „fierbinte” de pe harta lumii: noi 
sancŃiuni economice împotriva regimului de la 
Phenian, manevre militare provocatoare la graniŃa 
dintre cele două state din peninsulă, lansări de 
rachete balistice nord-corereene cu rază scurtă de 
acŃiune, retorica războinică şi ruperea armistiŃiului 

încheiat între cele două state coreene în anii ‘50 – 
înalŃi oficiali ai comunităŃii internaŃionale de pe toate 
meridianele condamnând acŃiunea Phenianului şi 
atrăgând atenŃia asupra creşterii pericolului de război 
în regiune3. 

Este unanim acceptat faptul că arma nucleară, 
asociată cu un vector sigur de transport la Ńintă, 
reprezintă mai mult decât o armă, este o superarmă 
care schimbă logica clausewitziană a războiului – 
aceea de continuare a politicii cu alte mijloace 
(violente) – în sensul că aceasta duce inevitabil la 
modificarea a însăşi politicii în plan internaŃional a 
statului care deŃine arma nucleară. 

Ca urmare, combinaŃia rachetă balistică – 
încărcătură nucleară devine, în mod evident, un 
instrument de putere în relaŃiile internaŃionale, a 
cărui importanŃă creşte proporŃional cu raza de 
acŃiune a rachetei balistice şi puterea de distrugere a 
încărcăturii de luptă, ceea ce justifică, o dată în plus, 
cursa pentru producerea sau achiziŃionarea acestui 
tip de arme. 

Pe lângă gloria ştiinŃifico-tehnologică 
incontestabilă a realizării armei nucleare, actorii 
internaŃionali au identificat consecinŃele profunde şi 
imediate ale acestei realizări asupra securităŃii 
internaŃionale, astfel că, începând cu proiectul 
Manhattan şi până în prezent, niciun stat deŃinător de 
armament nuclear nu a fost dornic să împartă cu un 
alt actor succesul/beneficiile acestei realizări, 
activitatea de producere a bombei nucleare fiind 
înconjurată de măsuri excepŃionale de păstrare a 
secretului, iniŃiate, din raŃiuni corecte (de a limita 
accesul germanilor la cercetările nucleare), chiar de 
unul dintre savanŃii atomişti pionieri, Leo Szilard, 
înainte de începerea războiului4. Statele deŃinătoare 
de arme nucleare au încercat, totodată, să 
descurajeze sau chiar să împiedice alte state să 
ajungă în posesia acestui armament pe diferite căi, 
de la tratate de neproliferare/limitare a realizărilor 
făcute în domeniul nuclear, până la măsuri de 
ameninŃare sau de distrugere a instalaŃiilor nucleare 
ale potenŃialului inamic (Irak -1979; Siria - 2007). 

În acelaşi timp, statele ale căror interese de 
securitate justificau posesia armamentului nuclear, 
începând cu Marile Puteri – membrii permanenŃi ai 
Consiliului de Securitate, mai puŃin SUA care o 
realizase deja – s-au lansat imediat în fabricarea 
acestui instrument de securitate excepŃional, 
încercând să-l producă şi să-l perfecŃioneze pe 
diferite căi – cercetări proprii realizate în mare 
secret, spionaj, eludarea tratatelor sau amânarea 
semnării lor până la momentul intrării în clubul 
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nuclear sau ajungerii la un nivel de expertiză 
tehnologică corespunzător ambiŃiilor lor. 

În mod justificat, comunitatea internaŃională este 
preocupată de testele nucleare coreene, dar nu 
trebuie uitat că, anterior acestor evenimente din 
Peninsula coreeană, în ciuda protestelor 
internaŃionale, FranŃa şi-a continuat testele în atolul 
Mururoa până la obŃinerea expertizei tehnologice 
propuse (1996), obiectiv, de altfel, urmărit şi realizat 
anterior şi de ceilalŃi competitori nucleari, totalitatea 
testelor nucleare oficiale numărând, din nefericire, 
peste 20005: SUA - 1050, URSS - 750, Marea 
Britanie - 50, China - 50, FranŃa - 210, India şi 
Pakistan câte 6; este important de amintit faptul că 
bomba cu hidrogen (fuziune / termonucleară), testată 
prima oară de SUA la 1 noiembrie 1952 (Ivy Mike, 
10 Mt)6, este mult mai puternică decât bomba 
nucleară clasică (de sute sau mii de ori), testul 
termonuclear maximal sovietic, din anul 1961, 
având o forŃă uriaşă, estimată a fi cuprinsă între 50 şi 
57 Mt (Tsar Bomba

7).  
Trebuie să evidenŃiem, astfel, la nivelul 

competitorilor nucleari, în contextul mai larg al 
dezbaterilor privind sănătatea planetei, 
„dintotdeauna, locul privilegiat al grijii pentru 
mediul înconjurător prin comparaŃie cu interesele lor 
de securitate”!  

Asupra bombardamentelor de la Hiroshima şi 
Nagasaki s-a scris şi s-a comentat îndelung: de la 
versiunea oficială, legată de necesitatea scurtării 
războiului din Pacific şi evitarea unor sacrificii 
umane foarte mari, până la demonstraŃia de forŃă 
americană cu menire de descurajare în faŃa 
„momentumului” Armatei Roşii, armată ce nu s-ar fi 
oprit la Berlin, ci la Oceanul Atlantic. 

SpeculaŃia istorică contrafactuală privitoare la 
înaintarea Armatei Roşii până la Oceanul Atlantic 
avea la bază dorinŃele intuite ale lui Stalin8, 
identificate prin prisma realităŃii militare a 
momentului şi a filosofiei sale politice ca om de stat 
ataşat profund idealului comunist, în ceea ce priveşte 
realizarea unei singure orânduiri în spaŃiul 
euroasiatic şi, mai departe, dovedirea corectitudinii 
judecăŃii sale privitoare la instaurarea comunismului 
mondial pornind de la realitatea unui singur stat 
comunist foarte puternic care, sub o platformă 
ideologică atrăgătoare, să acŃioneze într-un veritabil 
realpolitik: interesul legat de impunerea noii 
orânduiri având ca suport relaŃiile de putere la acel 
moment, puterea militară (convenŃională) fiind 
favorabilă Uniunii Sovietice. 

Perioada ce a urmat celui de al Doilea Război 
Mondial a consacrat mai multe realităŃi 
internaŃionale importante, precum:  

-existenŃa a două superputeri – SUA şi URSS, 
exponentele celor două sisteme antagonice aflate în 
competiŃie mutidimensională (capitalismul şi 
comunismul/socialismul) – şi confruntarea dintre ele 
prin intermediul terŃilor: Coreea, Vietnam, 
Afganistan, Angola, Israel şi Ńările arabe vecine;  

- existenŃa NATO şi a Tratatului de la Varşovia;  
- politica americană de „containment”;  
- dispariŃia sistemului colonial şi decăderea Marii 

Britanii şi FranŃei de la statutul de puteri globale 
certificată de criza Suezului (1957);  

- o puternică mişcare de nealiniere, având ca 
sponsor principal URSS etc. 

În plan militar, această perioadă a cunoscut o 
competiŃie excepŃională între cele două superputeri, 
atât în ceea ce priveşte armamentul convenŃional, cât 
şi cel nuclear, începând cu 1949 – anul în care URSS 
experimentează prima sa bombă atomică (fisiune) – 
şi, mai ales, în domeniul rachetelor nucleare, ambele 
state ajungând la niveluri de distrugere reciprocă 
greu de imaginat – mii de încărcături nucleare, de 
puteri distructive mult mai mari decât cele folosite 
împotriva Japoniei (Hiroshima – Little Boy, Uraniu-
235, 12-15 kT, Nagasaki – Fat Man, Plutoniu, 22 
kT)9. 

Totodată, suspiciunea generală alimentată de 
propriile ideologii a făcut ca eforturile de 
reglementare a cursei înarmărilor prin tratatele de 
limitare (Strategic Arms Limitations Treaty - SALT) 
şi reducere a armamentului nuclear (Strategic Arms 
Reduction Treaty - START), ca şi cele de creştere a 
încrederii reciproce prin tratatul de limitare a 
apărării antirachetă (Antiballistic Missile Treaty - 
ABM), să fie irelevante în ecuaŃia generală a 
distrugerii reciproce, ambele state păstrând, în 
sistem paritar, încă mii de încărcături nucleare şi 
termonucleare.  

În acelaşi timp, trebuie subliniat faptul că, în mod 
paradoxal, conştientizarea anvergurii potenŃialei 
distrugeri a determinat ca perioada Războiului Rece 
să fie o perioadă de pace între Marile Puteri, mai 
bine spus o perioadă în care acestea, deŃinătoare ale 
majorităŃii armelor nucleare, să nu se confrunte în 
mod direct, ci să-şi testeze sistemele de arme şi 
influenŃa prin intermediul clienŃilor – actorii-clienŃi 
amintiŃi mai sus (criza rachetelor din Cuba, când 
confruntarea directă a fost dezamorsată în ultimul 
moment, a constituit un caz singular). 



 
 
 
 

 
 92 

Realitatea post-Război Rece în care trăim ne 
obligă să recunoaştem că, şi în prezent, puterea 
militară, deşi considerată de unii analişti ai scenei 
internaŃionale ca fiind depăşită, este departe de a-şi 
fi spus ultimul cuvânt, majoritatea actorilor 
internaŃionali recurgând la acest instrument de 
putere, cel mai adesea, ca element de descurajare în 
timp de pace sau pentru prezervarea/promovarea 
intereselor fundamentale (apărarea teritoriului, 
populaŃiei, accesul la resurse etc.), precum şi ca 
soluŃie de ultimă instanŃă (armamentul nuclear) în 
timp de război.  

Aşa cum am reliefat deja, beneficiile deŃinerii de 
armament nuclear în planul securităŃii internaŃionale 
au fost şi sunt evidente; ele sunt legate, în principal, 
de descurajarea unui atac din exterior şi, în scop 
militar-ofensiv, de lovire a unor Ńinte inamice pentru 
câştigarea războiului sau facilitarea ofensivei proprii 
pe anumite direcŃii, atunci când apărarea inamicului 
este foarte puternică (exemplul elocvent al 
concepŃiei doctrinare a URSS de folosire a 
încărcăturilor nucleare de valoare tactic-operativă, în 
perioada Războiului Rece, SS-21 Scarab)10.  

Ce se poate spune, însă, despre folosirea 
armamentului nuclear în scop defensiv şi cât de 
actuală este această opŃiune?  

Eventuala folosire a armamentului nuclear în 
scop defensiv nu este nouă, ea fiind utilizată, la nivel 
conceptual-doctrinar, atât în trecut, cât şi în prezent. 
Astfel, în concepŃia NATO din perioada Războiului 
Rece, armamentul nuclear era prevăzut a fi folosit în 
scop defensiv, ca măsură ultimă de stopare a 
înaintării marilor unităŃi blindate sovietice către 
centrul Europei, o rachetă dedicată special acestui 
scop fiind racheta nucleară Pershing II

11. 
Astăzi, doctrina militară a Rusiei, atât cea 

promovată de Vladimir Putin în anul 2000, cât şi cea 
promovată de Dimitri Medvedev în anul 2010 şi 
menŃinută în noul mandat al lui Putin, abandonează 
linia tradiŃională sovietică legată de „a nu utiliza 
prima arma nucleară” şi, la fel ca, odinioară, NATO, 
stipulează clar că „FederaŃia Rusă va folosi armele 
nucleare, de asemenea, şi în eventualitatea unei 
agresiuni împotriva acesteia purtată cu arme 
convenŃionale dacă existenŃa statului este 
ameninŃată”12. Cu alte cuvinte, Rusia va folosi prima 
armele nucleare dacă în cazul unei agresiuni, chiar şi 
cu armament convenŃional, rezultatele într-o 
eventuală confruntare nu îi sunt favorabile. 

Ambele cazuri enumerate, relevante pentru 
scopul militar-defensiv, făceau apel la arma nucleară 
ca măsură de ultimă instanŃă, trădând faptul că, 
implicit, actorii politici ce au îmbrăŃişat această 

doctrină nucleară defensivă îşi recunoşteau, 
oarecum, inferioritatea în armament şi forŃe 
convenŃionale la acel moment, armele nucleare fiind 
menite să suplimenteze această asimetrie 
convenŃională. 

 
1.2. Pătrunderea unui meteorit în spaŃiul aerian 

al Pământului şi provocările induse asupra 
securităŃii internaŃionale  

În ceea ce priveşte evenimentul subsecvent 
testului nuclear coreean – căderea/dezintegrarea la 
15 februarie 2013 a unui meteorit deasupra zonei 
circumscrise oraşului Celeabinsk, puncte de vedere 
pertinente susŃin că acesta reprezintă cel mai mare 
obiect spaŃial ce a lovit pământul de la evenimentul 
Tunguska, din anul 190813. 

Surpriza nedetectării meteoritului este evocată şi 
prin aproximările post-factum în legătură cu unele 
caracteristici ale zborului şi ale meteoritului însuşi: 
diametru - aprox. 15 m; masa - 7 t; energia eliberată 
- între 300 şi 500 kT; numărul persoanelor rănite – 
aprox. 1200; clădiri afectate - peste 3.000; viteza de 
deplasare a meteoritului la intrarea în atmosferă - 18 
km/s (65.000 km/h)14. 

Aceste eveniment rar, dar cu un potenŃial 
distructiv uriaş, a readus în dezbaterea publică, dar şi 
în cea ştiinŃifică şi politico-militară problematica 
vulnerabilităŃii umanităŃii la hazardul şi ameninŃarea 
de natură umană sau nu, venite din spaŃiul 
aerocosmic. 

În discuŃiile post-eveniment, s-a arătat clar că, 
deşi surprinzător pentru opinia publică şi pentru 
majoritatea decidenŃilor zilei de pe tot globul, staŃiile 
de monitorizare a obiectelor spaŃiale ce se apropie de 
pământ nu urmăresc, ca regulă, decât obiecte cu 
diametru mai mare de 100 m, problema fiind şi mai 
îngrijorătoare în condiŃiile în care s-a recunoscut că 
„până acum, nici nu s-a pus în mod serios problema 
protecŃiei împotriva obiectelor cosmice cu un 
diametru mai mic”15... 

 
2. SoluŃii de combatere şi răspuns de ieri şi de azi 

Avem, aşadar, dovezi clare are faptului că 
ameninŃarea provenită de pe pământ via spaŃiu sau 
chiar din spaŃiu este cât se poate de reală şi de 
înfricoşătoare; în acest caz, se pune firesc întrebarea: 
ce soluŃii de contracarare se au în vedere? 

În opinia noastră, ambele ameninŃări necesită 
răspunsuri coerente, globale, întrucât populaŃia 
oricărui stat al comunităŃii internaŃionale şi chiar 
regiuni întregi ale planetei pot fi afectate de acestea.  

Pentru prima ameninŃare, se dovedeşte că ideea 
scutului antirachetă, simbol sau nu, dar funcŃional, 
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reprezintă o soluŃie, dincolo de atitudinile 
nefavorabile ale unor actori internaŃionali relevanŃi, 
preocupaŃi de echilibrul de putere global – cum este 
cazul Rusiei, deşi scutul antirachetă nu reprezintă o 
ameninŃare reală pentru ea. 

Aşa cum a fost evocat deja, esenŃa combaterii 
rachetei/încărcăturii balistice în ambele variante ale 
scutului antirachetă – cel construit în jurul 
interceptorului cu baza la sol (Ground Based 
Interceptor/GBI) şi cel construit în jurul rachetelor 
Standard (Standard Missile/SM) – este dată de 
„întâlnirea proiectilului cu Ńinta” la viteze foarte 
mari (4 – 6 Km/s) şi distrugerea Ńintei prin impact 
cinetic („hit-to-kill”), acŃiune considerată eficace 
pentru distrugerea rachetelor balistice/încărcăturii 
nucleare a acestora. 

În cazul celei de a doua ameninŃări – meteoritul –
, având în vedere structura dură şi dimensiunile mari 
/foarte mari ale obiectului de combătut prin 
comparaŃie cu racheta/încărcătura balistică, în 
prezent, este vehiculată o singură soluŃie de 
combatere, destul de controversată – combaterea cu 
rachete antibalistice/antiaeriene cu rază mare de 
acŃiune dotate cu încărcătură nucleară şi, mai mult, 
cu încărcătură termonucleară (bazată pe fuziune 
nucleară), mult mai puternică decât cea clasică 
nucleară (bazată pe fisiune nucleară). 

Ideea folosirii încărcăturii nucleare pentru 
combaterea ameninŃărilor venite din spaŃiu – rachete 
balistice cu încărcătură de nimicire în masă – nu este 
complet nouă, ea a fost operaŃionalizată în cadrul 
centurii de apărare antibalistică a Moscovei, 
consecinŃă a Tratatului ABM semnat în 1972 şi a 
Protocolului adiŃional la acest tratat, semnat în 
1974. 

Centura de apărare antibalistică din jurul 
Moscovei avea ca element activ un număr de 100 de 
interceptori antibalistici (în limitele tratatului ABM) 
cu încărcătură de luptă termonucleară, de două 
tipuri: rachetele antibalistice SH-11 Galosh 
(modernizate) cu rază de lungă de acŃiune cuprinsă 
între 300 şi 400 km şi încărcătură de luptă de n x 
MT şi rachetele antibalistice SH-08 Gazelle cu rază 
de acŃiune de 100 km şi încărcătură de luptă nucleară 
mai puŃin puternică, probabil de ordinul zecilor de 
kT16.  

Principiul de folosire era bazat pe interceptarea 
rachetei balistice de către racheta antibalistică 
(antiaeriană, cu posibilităŃi antibalistice) şi detonarea 
încărcăturii de luptă nucleare proprii la o anumită 
înălŃime, într-un punct de pe traiectoria rachetei/ 
încărcăturii balistice şi distrugerea încărcăturii 

balistice nucleare prin explozia nucleară a 
încărcăturii rachetei antiaeriene în atmosferă, la o 
înălŃime de peste 30 km17. 

Încărcătura nucleară a fost dezafectată în anii ’90, 
însă ideea folosirii acesteia este reconsiderată acum, 
având acelaşi vector – racheta antiaeriană/ 
antibalistică cu încărcătură nucleară, ca soluŃie 
acceptabilă pentru combaterea altor ameninŃări 
venite din spaŃiu (meteoriŃi). 

Aşadar, iată cum un sistem de armament destinat 
apărării antibalistice, specific Războiului Rece, oferă 
resursele de valabilitate şi adaptare pentru 
combaterea obiectelor spaŃiale care intră ameninŃător 
în atmosfera Pământului. 

 
Concluzii 

În opinia mea, până la găsirea altei variante 
viabile de contracarare, problema morală pe care o 
ridică folosirea exploziei nucleare (termonucleare) 
atmosferice trebuie pusă numai prin prisma 
consecinŃelor, adică prin alegerea între cele două 
opŃiuni rele, respectiv între a avea o explozie 

nucleară la zeci de kilometri în atmosferă, cu 

consecinŃe pe termen mediu şi lung, sau a avea o 

superexplozie nucleară la nivelul sau în apropierea 

solului, cu consecinŃe catastrofale imediate. 
Mai mult, ameninŃarea adusă de meteoriŃi fiind, 

prin comparaŃie, mult mai mare decât o rachetă 
balistică nucleară şi având consecinŃe regionale sau 
planetare similare unor multitudini de explozii 
nucleare foarte puternice – cazul cel mai grav, se 
impune o acŃiune coordonată, unitară a statelor ce au 
capacităŃi de ripostă adecvate acestei ameninŃări. 

O întrebare firească ar fi: oare va reuşi omenirea, 
atât de divizată de orgolii şi interese, să-şi unească 
eforturile pentru o acŃiune coerentă şi eficace? 

Deşi, din păcate, estimările pe termen scurt şi 
mediu nu sunt prea optimiste, considerăm că trebuie 
luate decizii majore unitare la nivelul actorilor 
internaŃionali importanŃi şi cu capacităŃi operaŃionale 
deosebite în domeniul aerospaŃial – SUA, Rusia, 
FranŃa şi China, în principal –, precum şi al altor 
actori internaŃionali cu acumulări tehnologice 
relevante în acest domeniu – Japonia, India, Marea 
Britanie, Israel sau Brazilia şi, mai mult, trebuie 
întreprinse acŃiuni concrete în plan regional şi 
global, cât se poate de repede, pentru că, dincolo de 
calculele statistico-probabilistice şi neîncrederea ce 
domneşte între marii actori ai scenei internaŃionale 
(uneori chiar în cadrul aceleiaşi alianŃe), miza este 
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uriaşă – supravieŃuirea omenirii sau a unei părŃi 
importante a acesteia pe planeta Pământ. 
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Poluarea mediului înconjurător a devenit 
preocupare activă în secolul XXI şi tot mai mulŃi 
analişti sunt implicaŃi în a evalua impactul acŃiunilor 
militare, dar mai ales al conflictelor armate asupra 
acestuia. Mai mult, ameninŃările la adresa mediului 
sunt unanime pentru toŃi locuitorii Planetei şi, iată de 
ce, dependenŃa de resursele naturale ne fac tot mai 
vulnerabili în cazul producerii unui război. 
Preocuparea trebuie să se îndrepte în egală măsură 
către ecologişti, către adversarii protecŃiei mediului, 
dar şi către oameni simpli. Dublarea ratelor de 
producere a distrugerii mediului înconjurător şi a 
afectării sănătăŃii umane duce la sporirea riscurilor 
producerii unui conflict armat. 

Analiza raporturilor dintre război şi mediu are 
un scop bine definit, şi anume, dezvoltarea a cel 
puŃin trei concepte (curente) cu privire la impactul 
războiului asupra mediului: extinderea utilizării 
armamentului şi sistemelor de arme sofisticate, 
folosirea armamentului pe bază de uraniu sărăcit şi 
agenŃi biologici, şi presiunile transformărilor 
strategiilor de luptă ale războiului. 

Cuvinte-cheie: securitate ecologică, poluare, 
deteriorarea mediului, deşeuri, muniŃie pe bază de 
uraniu sărăcit, arme defoliante, erbicide etc. 

 
ConsideraŃii preliminare 

Războiul este la fel de vechi ca şi societatea 
umană, contopindu-se cu aceasta, dar studiul 
problematicii efectelor sale asupra sănătăŃii şi 
mediului înconjurător este abia la început. De-a 
lungul secolelor, urmările războiului nu s-au rezumat 
doar la a afecta fiinŃele umane, ci s-au manifestat şi 
asupra mediului înconjurător atât sub forma 
„pagubelor colaterale”, cât şi a distrugerilor 
deliberate ale părŃilor implicate în conflictele armate.  

 
 
 

Distrugerea mediului a fost folosită ca o strategie 
de război pentru a pedepsi oponenŃii care se apărau. 
Urmările de secole ale războaielor sunt cunoscute: 
lipsa hranei, a locuinŃelor, apei şi măsurilor sanitar-
profilactice, riscul producerii epidemiilor infecŃioase 
precum şi traumele psihologice. 

Actualmente, conflictele moderne se deosebesc 
fundamental de vechile războaie, în sensul că 
acestea pot afecta populaŃia cu noile ameninŃări ce 
provin din domeniul energiei clasice, supra-
exploatării resurselor naturale, industriei şi chimiei 
militare, a pesticidelor şi radiaŃiilor nucleare.   

Raportul FundaŃiei Premiului Nobel – Războaiele 
în secolul XX şi statisticile Premiului Nobel pentru 
Pace precizează faptul că: „Între 1900 şi 1910, 
conflictele de toate categoriile au fost mai degrabă 
războaie drepte, pe câtă vreme între 1990 şi 2000, 
acestea au fost războaie civile.”1 Între anii 1945 şi 
1975, foarte multe dintre fostele colonii ale statelor 
europene din America Latină, Africa şi Asia, au dus 
războaie pentru câştigarea independenŃei. „În zilele 
noastre se desfăşoară doar câteva conflicte 
interstatale în care sunt implicaŃi „actori” distincŃi, 
majoritatea războaielor civile de astăzi şi-au 
dezvoltat aria lor de internaŃionalizare”, menŃionează 
raportul anterior amintit. Raportul mai arată că: 
„....Doar câteva din conflictele aflate în derulare 
astăzi se desfăşoară fără intervenŃia statelor străine.” 

Lumea post Război Rece, în secolul XXI, este 
împărŃită datorită dezvoltării economice inechitabile, 
competiŃiei pentru controlul resurselor naturale, 
divizării etnice şi religioase aparente, exacerbării 
provocărilor asimetrice, dintre care se detaşează cele 
cu efecte directe, dar şi indirecte asupra sănătăŃii 
mediului şi umane. 
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Astăzi, mai mult ca oricând, un conflict creează 
efecte combinate în plan social, politic şi economic. 
Într-un discurs prezentat în sesiunea din 5 octombrie 
2004 a OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite, intitulat 
Dezvoltare şi Conflict, Paul Collier, specialist în 
cadrul Centrului pentru Studiul Economilor Africane 
al UniversităŃii Oxford, arăta că „dependenŃa mărită 
a unei Ńări de exportul resurselor naturale îi 
accentuează acesteia vulnerabilitatea la producerea 
unui război civil, iar dublarea taxelor şi impozitelor 
pe cap de locuitor duc la sporirea riscurilor 
producerii unui conflict armat”2. 

 
1.Analiza raporturilor dintre conflictul armat 

şi mediul înconjurător 
Printre pericolele care ameninŃă mediul 

înconjurător, posibilitatea desfăşurării unui conflict 
militar la nivel regional (inclusiv cu utilizarea 
armelor de distrugere în masă) este, fără îndoială, 
cea mai gravă. Conflictele militare care s-au 
desfăşurat în ultimul timp au oferit aspecte noi în 
ceea ce priveşte cauzele, pregătirea, desfăşurarea, 
finalizarea şi consecinŃele umane, materiale, 
ecologice, financiare etc. Toate acestea au pus în 
evidenŃă faptul că războiul, ca orice fenomen social, 
evoluează atât în plan conceptual, cât şi acŃional, în 
funcŃie de factorii de risc intern şi extern din spaŃiul 
geopolitic respectiv şi de posibilităŃile beligeranŃilor. 

Este cunoscut faptul că, după terminarea celui  de-al 
Doilea Război Mondial, în lume au avut loc numeroase 
conflicte armate (peste 200 de războaie „locale” purtate 
cu mijloace convenŃionale, inclusiv cu folosirea 
substanŃelor chimice – conflictele din Vietnam, Iran, 
Irak, Kuwait, Somalia) –, care s-au succedat cu o 
frecvenŃă ridicată, cu grade diferite de intensitate, mai 
ales în zonele „fierbinŃi” ale globului. 

În perioada 1945-1990, au avut loc 160 de 
războaie şi conflicte civile, în care şi-au pierdut viaŃa 
7.200.000 de militari şi aproximativ 30.000.000 de3 
civili, în acestea fiind angajate aproape toate statele 
lumii3. 

Statistica anului 1999 menŃiona 83 de regiuni ca 
fiind în conflict, dintre care 18 au produs mai mult 
de 1.000 de victime fiecare. În anul 2002, aria de 
răspândire a conflictelor a cunoscut o oarecare 
reducere, înregistrându-se numai 45 de regiuni în 
care au avut loc conflicte sângeroase, incluzând 
conflictele din Sierra Leone şi R.S.D. Congo4. 

Europa a cunoscut, în anul 1999, 13 conflicte, 
dintre care două au fost conflicte armate5. Toate 
aceste date statistice, referitoare la războaie sau 
conflicte armate, ascund în spatele lor suferinŃe, boli, 

dureri, morŃi, răniŃi, distrugeri, nenumărate pagube 
materiale şi ecologice.  

Costurile umane ale războiului au fost 
amplificate ca urmare a utilizării tuturor tipurilor de 
arme sau a altor acŃiuni militare directe împotriva 
existenŃei umane. Efectele războiului asupra 
mediului, ca problemă specifică, deosebit de nocivă, 
nu au declanşat atenŃia necesară în decursul vremii, 
dar, în ultima perioadă, interesul a cunoscut o 
creştere semnificativă. 

Analiza raporturilor dintre război şi mediu are, şi 
în accepŃiunea noastră, un scop bine definit, şi 
anume, acela de a dezvolta cel puŃin trei concepte 
(curente) cu privire la impactul războiului asupra 
mediului, ce îşi au rădăcina în anii de după cel de-al 
Doilea Război Mondial: 

a) evoluŃia distructivă a armelor convenŃionale şi 
dezvoltarea armelor NBC a constituit un argument 
puternic, asupra faptului că „mediul este vulnerabil sub 
multe aspecte, la consecinŃele agresiunii umane şi, 
poate, în fapt, să fie distrus în asemenea manieră încât 
să nu mai poată susŃine viaŃa celor care supravieŃuiesc 
efectelor imediate, directe ale armelor”6; 

b) militarii tuturor armatelor, în caz de conflict 
armat, aduc atingeri distructive mediului şi 
„transformă strategiile de luptă ale războiului în 
adevăraŃi vectori distrugători pentru mediul 
înconjurător, fără nici un beneficiu pentru apărător 
sau atacator”7; 

c) spiritul întreprinzător în domeniul militar, 
industrial şi tehnic cere producerea unor arme 
convenŃionale sau de distrugere în masă 
ultrasofisticate, care conduc către aceleaşi 
consecinŃe nefaste prin întrebuinŃarea lor. 
 

2. Deteriorarea factorilor de mediu ca urmare 
a desfăşurării conflictelor militare 

În cele ce urmează, vom prezenta câteva dintre 
cele mai relevante efecte asupra mediului, produse 
de derularea războaielor şi conflictelor armate. 
Printre acestea menŃionăm: 

• contaminarea (distrugerea) solului şi a 
infrastructurii, ca urmare a bombardamentelor, 
loviturilor artileriei şi rachetelor, deplasării 
autovehiculelor, instalaŃiilor, blindatelor şi trupelor; 

• incendierea vegetaŃiei şi pădurilor, precum şi 
distrugerea faunei şi florei; 

• contaminarea apelor de suprafaŃă şi de 
adâncime, prin deversarea sau scurgerea accidentală 
a produselor (reziduurilor) petroliere; 

• producerea unor cantităŃi mari de deşeuri 
periculoase, toxice sau menajere; 
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• poluarea fonică şi chimică a aerului; 
• efectele acŃiunii câmpului electromagnetic 

generat de funcŃionarea tehnicii de luptă, precum şi a 
celei de telecomunicaŃii şi radiolocaŃie. 

În procesul de pregătire sau ducere a acŃiunilor 
militare au fost identificate patru tipuri de activităŃi 
specifice ce pot fi percepute ca distrugeri majore ale 
mediului, în diferite modalităŃi, afectând în mod 
direct sănătatea umană. Acestea se referă la: 
producerea şi testarea armelor nucleare, 
bombardamentele aeriene, plantarea minelor 
terestre şi spolierea, defolierea şi poluarea toxică a 
solului, aerului, apei sau vegetaŃiei, migraŃia 
populaŃiei pe spaŃii largi. 

 
2.1. ProducŃia şi testarea armelor nucleare 
Dezvoltarea în timpul celui de-al Doilea Război 

Mondial a capacităŃilor industriale militare de 
producere a armelor nucleare a avut un impact 
negativ extraordinar pe plan local, regional şi global 
asupra mediului. 

Complexul nuclear militar existent în SUA 
încorporează sute de baze şi unităŃi militare dislocate 
pe întreg teritoriul american, ce cuprind mai mult de 
2/3 din zonele clasificate de agenŃia de protecŃie a 
Mediului a SUA „ca fiind foarte toxice şi 
periculoase”8. Există pericolul ca viitoarele 
confruntări (conflicte armate sau războaie), dacă 

sunt purtate de doi actori, din care unul sau amândoi 
sunt purtători de vectori nucleari, să transforme 
ecosistemele şi globul într-un holocaust. Pericolul se 
menŃine chiar şi atunci când caracterul nuclear al 
războiului este limitat.  

Războiul nuclear global ar putea, în mod 
substanŃial, să distrugă majoritatea formelor de viaŃă, 
în special a planctonului marin (din cauza creşterii 
nivelului de radiaŃii ultraviolete B), a pădurilor de 
conifere şi foioase (din cauza radiaŃiilor gamma) şi a 
mamiferelor, incluzând aici şi fiinŃele umane (din 
cauza radiaŃiilor gamma). 

Efectele pe termen lung, datorate nu numai unui 
război nuclear (total sau limitat), ci şi numeroaselor 
experienŃe nucleare sunt: distrugerea solului şi a 
producŃiilor agricole, dispariŃia speciilor de plante şi 
animale, efectele radiaŃiilor ionizante, schimbările 
climatice, efectul de seră, dispariŃia anotimpurilor şi 
instalarea iernii nucleare. Se poate aprecia că toată 
cantitatea de fum, praf radioactiv, împreună cu 
energia emanată în atmosferă va absorbi radiaŃiile 
solare, creând un „vid de raze” care va transforma 
planeta într-un corp ceresc inert. 

Iată mai jos estimările posibilelor distrugeri 
provocate de întrebuinŃarea armelor nucleare, în 
funcŃie de câteva tipuri de încărcături nucleare: 

 

Zona afectată ca urmare a efectelor nucleare 
cumulate (ha) 

Nr. 
crt. 

Puterea nucleară a bombei 
 
Tipul de distrugeri 18Kt O,91Mt 9,1Mt 

1. 
Mărimea craterului exploziei datorate 
undei de şoc 

1 12 57 

2. Copaci doborâŃi ca urmare a undei de şoc 362 9.040 52.500 

3. 
Copaci arşi de emisia de lumină şi de 
radiaŃia nucleară 

148 12.800 63.800 

4. 
Întreaga vegetaŃie arsă de radiaŃia 
nucleară 

43 2.830 12.100 

5. 
VegetaŃia uscată incendiată de emisia de 
lumină 

749 21.300 117.000 

6. Vertebrate ucise de unda de şoc 24 332 1.540 
7. Vertebrate ucise de radiaŃia nucleară 674 36.400 177.000 
8. Vertebrate ucise de radiaŃia termică 1000 26.900 150.000 

 
Tabelul nr. 1. Distrugeri provocate de armele nucleare9  

 

 
Armele biologice şi chimice sunt capabile să 

producă contaminarea masivă şi pagube majore 
asupra ecosistemelor, şi chiar să ameninŃe 
supravieŃuirea populaŃiei globului.  

 

2.2. Utilizarea armelor de nivel II şi muniŃiilor 
pe bază de uraniu sărăcit 

Probabil că cea mai explozivă ştire de război a 
fost  cea  referitoare   la  efectele  asupra  sănătăŃii  şi  
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mediului, ca urmare a utilizării uraniului sărăcit, o 
formă remanentă după obŃinerea U-235 (izotopul 
format în centralele atomo-electrice şi utilizat apoi în 
producerea bombei nucleare). Datorită densităŃii 
foarte ridicate, uraniul sărăcit este folosit împotriva 
blindajului tancurilor de luptă sau adăposturilor 
(poziŃiilor de tragere) ale acestora. Uraniul sărăcit se 
aprinde la impactul cu Ńinta, formând în aer o 
pulbere neagră fină de oxizi solubili sau insolubili. 
Trupele NATO şi militarii Statelor Unite au 
întrebuinŃat muniŃii cu uraniu sărăcit în timpul 
Războiului din Golf, din 1991, precum şi împotriva 
Serbiei, în timpul crizelor din Balcani, din 1994 -
1995 şi 1999. Statele Unite şi Marea Britanie au 
folosit, de asemenea, uraniu sărăcit în războiul 
împotriva Irakului început în 2003. 

Uraniul se găseşte pretutindeni în mediu, dar, în 
general, într-o concentraŃie scăzută. Expunerea 
umană la contaminarea cu uraniu se realizează prin 
ingerarea hranei şi apei. Acesta are un conŃinut de 
radioactivitate de 60% uraniu în stare naturală, dar el 
este la fel de toxic şi din punct de vedere chimic. 
Poate pătrunde în organismul omului atât prin 
ingerarea alimentelor şi a apei potabile, cât şi pe cale 
respiratorie, prin inhalarea din aer a oxizilor de 
uraniu sărăcit. Efectele pot fi depistate cel mai rapid 
din analiza probelor de urină, dar şi din simptomele 
de manifestare ale intoxicărilor cu izotopi 
radioactivi: stare de moleşeală, greŃuri, vomă, 
slăbirea imunităŃii organismului etc. 

Până la această dată, nu există evidenŃe, nefiind 
foarte clar câŃi oameni au fost expuşi contaminării cu 
uraniu sărăcit în Balcani sau în Irak. Dan Fahey, 
doctorand al UniversităŃii din California şi analist în 
politica uraniului sărăcit, afirma: „Nu dispunem de 
cea mai bună bază de date. Pentagonul spunea odată 
că mii de oameni (participanŃi la Războiului din Golf) 
s-ar fi putut expune accidental la radiaŃii nucleare, iar 
apoi, după un timp, au afirmat că aproape nouă sute 
de persoane au fost contaminate radioactiv.” Potrivit 
unui purtător de cuvânt al ForŃelor Terestre, sub 
rezerva anonimatului, nu au fost semnalate cazuri de 
contaminare radioactivă în războiul recent împotriva 
Irakului, dar „...a fost folosită muniŃie cu uraniu 
sărăcit în faza iniŃială a conflictului, când irakienii au 
întrebuinŃat în luptă tancurile”. Estimările ForŃelor 
Terestre ale SUA cu privire la eventualele cazuri de 
contaminare arată că vor fi cazuri izolate de 
îmbolnăviri, dar de intensitate redusă. 

 
2.3. Bombardamentele aeriene 
Bombardarea mediului ambiant are ca rezultat 

migrarea populaŃiei, mărirea numărului de refugiaŃi, 

extinderea şi amplificarea bolilor, a malnutriŃiei, 
foametei şi a stresului psihic. În cel de-al Doilea 
Război Mondial, puterea aeriană a devenit, pentru 
prima dată, „o determinare tehnologică majoră a 
campaniilor militare”. În timpul celor şase ani de 
război, combatanŃii au folosit aproximativ 6-9 
milioane tone de muniŃii aeriene asupra „unor Ńinte 
importante din punct de vedere militar”10. 

Aceste Ńinte au constat în porturi, aeroporturi, căi 
ferate şi noduri feroviare importante, şosele şi zone 
industriale, amplasate în apropierea sau în interiorul 
unor zone dens populate.  

Sute de mii de oameni au murit ca urmare a 
efectelor directe ale acestor bombardamente. 
ConsecinŃele indirecte aduse mediului şi sănătăŃii 
populaŃiei au fost, de asemenea, devastările. La 
sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial se estima 
faptul că „doar în Europa, aproximativ 40-50 de 
milioane de oameni au fost consideraŃi refugiaŃi – 
victime ale războiului, apreciindu-se că aceştia nu   
şi-au părăsit doar casele, ci chiar şi Ńara”11. 

Până în prezent, a fost imposibil a se face o 
evaluare de profunzime a impactului cumulat al 
acestor mari dislocări de oameni, servicii şi bunuri 
materiale aferente. Totuşi, una dintre cele mai mari 
tragedii a războaielor o constituie numărul mare de 
refugiaŃi din zonele de conflict. Numărul refugiaŃilor 
a crescut de la 3 milioane în 1970, la peste 17 
milioane în 1992 şi peste 35 de milioane în 2000. Se 
estima faptul că, la sfârşitul anului 2010, numărul a 
depăşit 50 de milioane de refugiaŃi. 

În timpul angajării militare active a Statelor Unite 
în Asia de Sud-Est, în anii ’70 ai secolului trecut, s-a 
estimat faptul că „bombardamentele americane în 
Vietnam, Laos şi Cambogia au forŃat aproximativ 17 
milioane de oameni să devină refugiaŃi”12.  

Treizeci de ani mai târziu, forŃele armate ale 
AlianŃei, în Războiul din Golf, au desfăşurat în 
condiŃii „de înaltă acurateŃe”, cu foarte mare precizie 
şi eficienŃă „cel mai distructiv atac aerian asupra 
mediului urban din Bagdad şi a câtorva alte mari 
oraşe irakiene”13. Astfel, în cursul operaŃiunilor de 
42 de zile din timpul primului Război din Golf, 
forŃele aeriene ale coaliŃiei au avut peste 110.000 
ieşiri/avion, lansând 20.000 tone bombe/zi, ceea ce a 
determinat distrugeri masive ale infrastructurii, 
logisticii şi mentenanŃei, dispozitivelor de comandă 
şi control ale trupelor irakiene, dar şi ale localităŃilor 
şi zonelor ocupate de populaŃia civilă.  

În câteva săptămâni, sistemele de alimentare cu 
apă, cele de comunicaŃii, centralele electrice au fost 
distruse, în mod selectiv, parŃial sau în totalitate. 
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În cazul Irakului, această distrugere selectivă şi 
foarte precisă a unor obiective de importanŃă vitală 
„a atras majoritatea populaŃiei într-o confuzie totală, 
lipsită de orientare, înfometată, hămesită şi 
bolnavă”14. Potrivit unor prime estimări făcute de 
către P.E. Taylor15 în articolul „Estimările Statelor 
Unite asupra efectelor războiului din Irak”, din 
ziarul New York Times, ediŃia din 5 Iunie 1991, „în 
aceste bombardamente ocazionale, au murit 100.000 
de militari irakieni, iar 300.000 au fost răniŃi”16. 
InformaŃiile în acest sens sunt destul de 
controversate, deoarece, potrivit analizelor Biroului 
de Recensământ al SUA, „numărul morŃilor irakieni 
ca urmare a efectelor directe, precum şi a celor 
indirecte, a totalizat 100.000 de persoane”17, ceea ce 
este o cifră suficient de mare şi de înspăimântătoare. 

În ciuda controverselor privind numărul morŃilor, 
răniŃilor şi dispăruŃilor raportate la interesele fiecărei 
părŃi combatante, important de remarcat este faptul 
că principala urmare a desfăşurării unui conflict 
militar o reprezintă afectarea intereselor populaŃiei 
nevinovate, fapt ce se reflectă în migraŃie, foamete, 
sărăcie, boli şi durere.  

Nu trebuie uitate „covoarele de bombe” lansate 
asupra trupelor şi populaŃiei în timpul confruntărilor 
armate din Somalia, Angola, Rwanda sau Iugoslavia. 
Specificitatea războaielor purtate după anul 1990 o 
reprezintă „execuŃia loviturilor chirurgicale”, ca 
expresie a războiului ce se poate întinde pe termen 
foarte scurt. Avem, de altfel, exemplele recentelor 
intervenŃii ale Uniunii Europene în Mali, Libia şi, 
mai nou, proiectata intervenŃie a SUA în Siria.  

Zguduit de un război pustiitor, ce se poartă de 
mai bine de 25 de ani, Afganistanul se confruntă cu 
cea mai dificilă criză, determinată de migrarea 
populaŃiei (aproximativ şase milioane de persoane 
au tranzitat teritoriile, stabilindu-se în Pakistan, Iran, 
Irak sau în statele ex-sovietice din zonă), foamete, 
sărăcie, lipsa surselor de hrană şi apă, boli 
(dizenterie, poliomielită, T.B.C., mutilări ale 
membrelor, cancer) etc. 

 
2.4. Utilizarea minelor terestre, în special a 

celor antipersonal 
Minele au fost folosite în timpul celui de al II-lea 

Război Mondial pe scară largă, iar, potrivit 
estimărilor NaŃiunilor Unite, există în prezent 
aproximativ 60-80 milioane de mine aflate în 
pământ, în diferite locuri din întreaga lume, unde, cu 
mult timp în urmă, au avut loc conflicte. Se ştie 
foarte bine că minele pot distruge vieŃi şi 
colectivităŃi umane, afectând una sau mai multe 
generaŃii. Potrivit Raportului de Monitorizare a 

Minelor Terestre pentru anul 200318, se apreciază că, 
în lume, actualmente, există între 200 - 215 milioane 
de mine terestre amplasate în 78 de Ńări. Mai mult de 
10 milioane dintre acestea sunt dispuse în Ńări care 
nu sunt semnatare ale Tratatului privind Interzicerea 
Minelor, convenŃie internaŃională care cere 
semnatarilor să distrugă stocurile în termen de 4 ani, 
iar în termen de 10 ani să cureŃe terenul de astfel de 
muniŃii. Printre Ńările care nu sunt semnatare ale 
tratatului se află şi China (care dispune de 
aproximativ 110 milioane de mine antipersonal), 
Rusia (50 milioane), Statele Unite (10,4 milioane) şi 
Pakistan (6 milioane). Raportul de Monitorizare a 
Minelor Terestre pentru anul 2003 arată, de 
asemenea, că „aceste mine sunt cauza a 15.000 – 
20.000 cazuri de morŃi, mutilaŃi şi răniŃi pe an, 
majoritatea dintre aceştia fiind civili, şi, cu precădere 
femei”. În peste 80 de Ńări, minele terestre fac 
inutilizabile terenurile şi împiedică revenirea la un 
sistem funcŃional al vieŃii economice şi sociale. 
Astfel, conflictele armate ce au presupus folosirea 
minelor terestre au cauzat infirmitatea a multor 
civili, în majoritate copii, în cazul cărora, se poate 
vorbi despre curmarea bruscă a dezvoltării lor. 
SupravieŃuitorii accidentelor, mai ales cei din 
comunităŃile rurale sau agricole, au mari dificultăŃi 
în a muncii, întâmpinând greutăŃi şi în ceea ce 
priveşte primirea unui ajutor sau a unei supravegheri 
medicale autorizate. 

Potrivit Raportului privind Supravegherea 
Minelor Terestre în Regatul Thailandei din anul 
2001, în această Ńară, o suprafaŃă de peste 9,6 
milioane m2 este contaminată cu mine antipersonal, 
afectând aproximativ jumătate de milion de oameni, 
ce îşi câştigă existenŃa din aceste zone. Cea mai 
mare concentrare de mine se găseşte de-a lungul 
frontierei cu Cambodgia, pe dealuri şi în păduri.Ceea 
ce este îmbucurător, potrivit opiniei coordonatorului 
FundaŃiei Campaniei InternaŃionale pentru 
Interzicerea Minelor Terestre (ICBL), doamna Liz 
Bernstein, este că „...tendinŃa generală este de 
reducere a ratei de producere a distrugerilor, 
morŃilor sau mutilaŃilor ca urmare a exploziei 
necontrolate ale acestor arme”. Tratatul privind 
Interzicerea Minelor Terestre a fost ratificat de 143 
de state, iar în mai mult de jumătate din aceste Ńări 
conflictele au încetat, aceasta fiind o garanŃie a 
trecerii la un program de distrugere a minelor, 
asanare şi decontaminare a terenurilor. Doamna 
Bernstein spune: „...Când am început să lucrăm la 
tratat, existau 54 de Ńări care produceau mine 
antipersonal; astăzi mai există doar 12 state. Nimeni 
în lume nu mai exportă mine antipersonal. Singurele 
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state care încă mai foloseau anul trecut – n.a. în 
2001 – mine antipersonal în timpul conflictelor 
armate erau Rusia (în Cecenia) şi Birmania (în 
Myanmar, unde era un război civil).”19 

 
2.5. Defolierea şi poluarea toxică 
Practica războiului arată că, în mod deliberat, 

autorităŃile guvernamentale, ca şi cele locale, produc 
pagube uriaşe mediului, utilizând, în acest sens, 
diferite procedee, precum: incendierea culturilor, 
recoltelor şi chiar a pădurilor, inundarea unor zone, 
transformarea în ruine a unor obiective sau terenuri 
şi blocarea accesului cu mijloace de transport rutier. 
Astfel, din timpul celui de al Doilea Război 
Mondial, au rămas ca fiind deosebit de relevante 
două exemple ale unor acŃiuni de distrugere 
deliberată produse de către om, aceasta cu scop 
strategico-militar.  

Un prim exemplu îl constituie detonarea digului 
Huyanvank peste fluviul Galben în China în anul 
1938, prin care trupele „Komintangului” sperau să 
blocheze înaintarea trupelor japoneze, dar această 
acŃiune a declanşat inundarea a mai multor milioane 
de hectare de teren arabil şi afectarea câtorva sute de 
mii de familii de chinezi.  

Un al doilea exemplu se referă la deschiderea, în 
Olanda, în anul 1944, a digurilor peste Rin şi Main 
de către trupele germane pentru a zădărnici 
înaintarea Trupelor Aliate. Prin această acŃiune, au 
fost inundate în mod intenŃionat aproximativ 
200.000 hectare de teren agricol.  

În timpul Războiului Coreean, în mai 1953, 
trupele americane au bombardat deliberat cinci 
sisteme de irigaŃii din Coreea de Nord, aceasta 
pentru a forŃa partea adversă să accepte semnarea 
armistiŃiului dintre combatanŃi20. 

Războiul din Vietnam şi o parte a celui din Laos 
şi Cambogia au marcat, de altfel, momentul în care, 
în epoca modernă, prima naŃiune din lume, SUA, a 
utilizat în mod direct şi deliberat distrugerea 
mediului ca o procedură de ducere a acŃiunilor de 
luptă şi îndeplinirea scopurilor strategice propuse. 
Distrugerile plantaŃiilor de orez din Vietnam au fost 
aplicate ca măsură „necesară pentru a împiedica 
accesul adversarului la sursele de hrană şi totodată, 
ca o necesitate de a putea întârzia şi monitoriza 
acŃiunile acestuia”21.   

Între anii 1965-1971, SUA a contaminat 3.640 
km2 din Vietnamul de Sud cu erbicide, folosind un 
total estimat la 55 milioane de kilograme de 
asemenea tip de substanŃe.  

ConsecinŃele bombardamentelor şi ale 
contaminărilor cu substanŃe exfoliante sau erbicide 

asupra ecosistemelor din Asia de Sud-Est, deşi au 
trecut mai bine de treizeci de ani de la încetarea 
ostilităŃilor, abia în perioada actuală au început a fi 
analizate cu mai mult discernământ. Până în prezent, 
sunt cunoscute foarte puŃine lucruri despre efectele 
toxice asupra populaŃiei din aceste regiuni, aceasta 
datorându-se şi izolării interne şi internaŃionale a 
statelor din zonă, ceea ce nu a permis declanşarea 
unei evaluări epidemiologice, cu privire la 
substanŃele utilizate în timpul războiului.  

Un indicator deosebit de relevant asupra ratei de 
mortalitate a populaŃiei vietnameze sunt informaŃiile 
rezultate în urma plângerilor soldaŃilor americani, 
veterani de război care, implicit, au fost şi ei expuşi 
contaminării cu „Agentul Orange”22..  

Astăzi, erbicidele joacă un rol major în cadrul 
Războiului columbian al drogurilor, un alt exemplu 
al schimbărilor produse asupra mediului de către 
războiul modern. Câteva grupuri de insurgenŃi aflaŃi 
în luptă cu guvernul columbian au prelungit 
conflictul, pentru transformarea acestuia în război 
civil. Războiul a favorizat producŃia de narcotice şi 
desfăşurarea acŃiunilor de contrabandă necontrolate 
de autorităŃile statale, ale producătorilor de droguri, 
comerŃul devenind înfloritor în zonele de influenŃă 
ale acestora. InsurgenŃii şi cartelul narcoticelor au 
format adevărate alianŃă. Potrivit datelor furnizate de 
Ambasada SUA în Bogota, majoritatea cantităŃilor 
de cocaină şi heroină aflate pe piaŃa americană 
provin din Columbia. Pentru a stopa acest aflux, 
guvernele SUA şi Columbiei au dezvoltat şi 
implementat împreună Programul de eradicare a 
drogurilor – „Planul Columbia”. 

Componenta majoră a planului amintit o 
reprezintă împrăştierea erbicidelor asupra marilor 
plantaŃii de mac şi cocaină, această acŃiune fiind 
declanşată în anul 2000. Principala componentă a 
substanŃelor toxice este gliptica, folosită pe scară 
largă pentru distrugerea buruienilor în lumea 
întreagă. Potrivit datelor furnizate de „National 
Pesticide Telecommunications Network”, gliptica 
produce tulburări uşoare de vedere şi digestive, 
iritaŃii ale pielii şi căilor respiratorii, atunci când 
aceste substanŃe sunt ingerate şi, mai mult, pot 
provoca inclusiv cancer al organelor de reproducere 
atât la om, cât şi la animale.     

De altfel, mulŃi fermieri columbieni din zonele 
unde au fost împrăştiate erbicidele au raportat 
numeroase şi semnificative probleme de sănătate: 
dureri de cap, stări de vomă, iritaŃii ale pielii, 
avorturi şi decesul unor nou născuŃi, urmări care au 
fost atribuite acŃiunilor Armatei Columbiene. De 
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cele mai multe ori, rezidenŃii din aceste zone, au fost 
puşi în imposibilitatea luării unor măsuri de protecŃie 
individuală pentru familiile acestora, recoltelor şi 
proprietăŃilor private.  

Guvernul Columbian şi Ambasada SUA au 
elaborat un program de monitorizare pentru a 
investiga toate nemulŃumirile cu privire la campania 
de împrăştiere a erbicidelor peste zonele locuite de 
populaŃia civilă. Jumătate din aproape cele 5.000 de 
reclamaŃii primite nu au fost luate în calcul, deoarece 
nu făceau referire la zona unde fuseseră lansate 
erbicidele. Aproximativ 1.680 de cazuri sunt studiate 
de echipa mixtă americano-columbiană, iar, din 
acestea, în 12 cazuri se confirmă problemele 
reclamate de pierderea recoltelor şi apariŃia efectelor 
adverse asupra sănătăŃii animalelor şi oamenilor.   

Exisă câteva controverse cu privire la cercetarea 
efectelor împrăştierilor de substanŃe chimice de tipul 
erbicidelor. În anul 2007, toxicologul columbian 
Camilo Uribe a condus un studiu finanŃat de 
ambasada americană cu privire la efectele erbicidelor 
asupra sănătăŃii populaŃiei în oraşul Aponte, iar 
concluziile au fost că „au existat probleme de 
sănătate, în special în zonele rurale, acestea referindu-
se la iritaŃii ale pielii, inflamaŃii ale ochilor etc.” 
Criticând acest studiu, Rachel Massey, specialist al 
Institutului pentru ŞtiinŃă şi Studii Interdisciplinare 
din Amherst, Massachusetts, arăta că: „acest studiu nu 
a urmărit protocolul epidemiologic obişnuit, 
neindicându-se numărul total al pacienŃilor înregistraŃi 
şi analizele medicale ale acestora”. Mai mult, 
„Raportul Uribe” nota că: „7 din 10 municipalităŃi 
vecine au raportat creşterea bolilor şi manifestări ale 
acestora ca urmare a folosirii erbicidelor. Unul din 
aceste oraşe, San Pablo, a constatat 50 cazuri de 
dermatite, conjunctivite, greutăŃi respiratorii şi 
probleme digestive, considerate a proveni din 
împrăştierea erbicidelor”. 

  
3. Efectele recentelor conflicte armate 

în plan ecologic 
Analiza primului Război din Golf (1991) 

reprezintă un bun prilej de a releva amploarea 
efectelor distructive asupra mediului, cauzate de 
acŃiunile militare.  

La începutul războiului, forŃele irakiene au 
deversat aproximativ 10 milioane de barili de petrol 
kuweitian în apele Golfului Persic23, care a produs o 
poluare cu mult mai gravă decât cea din timpul 
războiului Iran-Irak, dintre anii 1980-1988. Poluarea 
intensă cu produse petroliere a afectat centralele şi 
instalaŃiile de desalinizare ale Arabiei Saudite, 
traficul navelor prin Golf, a ucis sute de mii de 

păsări de mare şi a afectat profund flora şi fauna 
acvatică din zonă.  

De asemenea, forŃele irakiene au incendiat 732 de 
puŃuri petroliere kuweitiene, poluând aerul pe 
distanŃe considerabile cu un fum dens negru, care a 
acoperit întreaga suprafaŃă cu reziduuri petroliere şi 
funingine. Exploatările petroliere incendiate, care, 
de altfel, nu au putut fi stinse până în noiembrie 
1991, au emanat în atmosferă zilnic, aproximativ 
50.000 tone de dioxid de sulf (SO2) şi 100.000 tone 
de funingine24. Se presupune, de altfel, că fluctuaŃiile 
pe termen scurt ale temperaturii şi vântului, cauzate 
de norul dens şi lung de fum, au dus la creşterea în 
intensitate a taifunului ce s-a abătut asupra 
Bangladeshului în două rânduri consecutiv (la 
sfârşitul lunii aprilie şi la începutul lunii iunie 1991).  

Evaluările forŃelor CoaliŃiei, anterioare 
declanşării atacului asupra Irakului, luau în calcul şi 
ipoteza unui dezastru asupra mediului, produs de 
către scurgerile deliberate sau accidentale de petrol, 
dar se estima faptul că, atâta timp cât nivelul 
poluării este sub control şi nu afecta îndeplinirea 
misiunii strategice (eliberarea Kuwaitului şi 
retragerea ForŃelor Armate ale lui Saddam Hussein), 
aceasta intra în contul pierderilor planificate 
(asumate). 

Războiul din Golf a semnalat totodată şi un 
aspect specific „eco-terorismului”, şi anume 
acŃiunile intenŃionate de poluare produse de către 
Irak în Kuwait, în speranŃa că vor avea un efect 
psihologic asupra comunităŃii internaŃionale şi a 
combatanŃilor, care, implicit, vor opri confruntările 
militare, ca urmare a ataşamentului lumii întregi la 
valorile mediului înconjurător şi obligaŃia de a le 
proteja”25. 

Cel de al Doilea Război din Irak (2003), a 
relevat efecte care, anterior desfăşurării ostilităŃilor 
militare, nu puteau fi estimate. Evaluările pierderilor 
irakiene stabilite de experŃi26 variază între 10.000 şi 
260.000 de morŃi, 20.000 şi 650.000 de răniŃi, 
600.000 şi 1.500.000 de refugiaŃi, ceea ce este foarte 
greu să fie acceptat ca atare şi luat în calcul ca fiind 
realist.  

Armata irakiană, ieşită foarte slăbită din războiul 
purtat în 1991, cu toate efectivele sale mobilizate 
(380.000 de militari) şi cantitatea de tehnică şi 
armament (2.200 tancuri sovietice, din care 700 T-
72, 150 avioane şi 100 elicoptere), nu a putut face 
faŃă CoaliŃiei, atât ca număr, cât, mai ales, prin 
modernitatea şi diversitatea echipamentelor utilizate. 
Astfel, echipamentele de luptă ale CoaliŃiei, în 
special cele din domeniul aviaŃiei de vânătoare sau 
vânătoare-bombardament, de tipul F-18 Hornet, F-
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117 Nighthawk, B-52 Stratofortess, B-2 Invisible, 
A-10 Thunderbolt, E-3 AWACS, al rachetelor de 
croazieră Tomahawk şi al bombelor de mare efect 
exploziv – MOAB, sau al celor dirijate prin satelit 
(JDAM), deşi proiectate să aibă efect rapid şi 
eficienŃă maximă, nu au făcut decât să amplifice 
efectele colaterale, mai ales cele asupra mediului. 

În aceiaşi ordine de idei, la trecerea unei perioade 
suficient de mare de la încheierea conflictului armat 
din Iugoslavia (1999), ne permitem să facem o 
evaluare a particularităŃilor semnificative şi efectelor 
asupra mediului, ca modalitate a derulării viitorului 
prototip de război. 

Credem că este deosebit de relevantă o astfel de 
analiză, nu doar pentru „actorii” conflictului armat, 
cât, mai ales, pentru Ńările vecine, neimplicate direct, 
dar afectate în măsură apreciabilă. 

Pe baza unui studiu realizat de către o echipă de 
experŃi ai Centrului Regional de Mediu pentru łările 
Central şi Est-Europene (REC), la solicitarea 
Comitetului NATO pentru Provocările SocietăŃii 
Moderne (NATO/CCMS), au fost centralizate şi 
furnizate informaŃii şi date cu privire la impactul 
acŃiunilor militare pe durata conflictului din 
Iugoslavia (1999). Din informaŃiile disponibile, se 
poate aprecia faptul că, pe întreg teritoriul 
Iugoslaviei nu s-au produs, pe scară largă, catastrofe 
ecologice, dar poluarea s-a menŃinut ca fiind foarte 
severă, în special, în apropierea complexelor 
industriale din Pancevo, Prahovo sau Novi Sad –
ecosisteme valoroase –, care au fost practic distruse. 

Cu privire la disfuncŃia ecologică, într-o primă 
fază, conflictul a avut un puternic impact, în special, 
în Kosovo, ca rezultat al prezenŃei masive şi 
activităŃilor armatei iugoslave. Cu toate că întreaga 
infrastructură a suferit puternice deteriorări, iniŃial 
nu au fost semnalate efecte pe termen lung. În final, 
pe baza informaŃiilor la dispoziŃie, s-au putut 
determina apreciabile pagube produse la adresa 
mediului, după cum urmează: 

• nivelul ridicat al poluării în apropierea 
principalelor obiective militare lovite şi asupra celor 
din industria chimică; 

• distrugerea unor ecosisteme terestre şi acvatice; 
• contaminarea produselor alimentare din cauza 

poluării solului (cu efecte secundare şi asupra 
aerului); 

• consumul apei contaminate; 
• efecte pe termen lung asupra sănătăŃii populaŃiei, 

ca urmare a prezenŃei substanŃelor toxice cancerigene 
şi a radiaŃiilor; 

• distrugeri asupra mediului, ca urmare a 
prezenŃei şi situaŃiei refugiaŃilor din Kosovo, 
Albania şi Macedonia; 

• priorităŃi de mediu scăzute în procesul de 
reconstrucŃie, după încetarea conflictului. 

Pentru a se putea defini dimensiunile efectelor pe 
termen lung, este necesară desfăşurarea unor 
cercetări amănunŃite, bazate pe două idei principale: 
studiul elementelor de detaliu ale situaŃiei existente 
şi monitorizarea pe termen lung a efectelor 
menŃionate, pentru a fi în măsură să se determine, de 
către specialişti, gravitatea problemelor şi tipul de 
acŃiuni de reconstrucŃie a mediului ce trebuie 
întreprinse. Urmând o asemenea procedură, din 
evaluarea efectelor conflictului armat analizat, vom 
rezuma, în continuare, o serie de aspecte.27 

Apele de suprafaŃă au avut de suferit ca urmare a 
scurgerilor rezultate, în principal, din distrugerile 
provocate la obiectivele industriale, poluarea 
survenind de la: 

• produsele petroliere scurse în fluviul Dunărea 
din zona industrială Pancevo şi rafinăria Novi Sad; 

• eliminarea a peste 100 tone de amoniac şi a 
peste 1000 de tone de diclorură de etilenă în Dunăre; 

• deversarea în Dunăre a peste 1000 de tone de 
NaOH şi 1.000.000 tone de HCl provenite de la 
Combinatul Chimic Pancevo; 

• deversarea necontrolată a apelor menajere în 
cadrul taberelor de refugiaŃi de pe teritoriul Albaniei 
şi Macedoniei; 

• concentraŃii ridicate de produse petroliere 
descoperite în apele Dunării pe teritoriul României; 

• depăşirea de două ori a concentraŃiilor minime 
admise de metale grele (Cu, Pb, Cd, Cr) în apele 
Dunării.  

Poluarea aerului a produs fenomene pe termen 
scurt, fiind înregistrate unele urmări, astfel: 

• poluarea radioactivă provenită din utilizarea în 
Iugoslavia, de către aviaŃia americană, a muniŃiei cu 
uraniu sărăcit. Iugoslavia a raportat faptul că s-a 
ajuns la o concentraŃie de peste 16.000 ori mai mare 
decât nivelurile admise în apropierea Combinatului 
Chimic Pancevo. Norii poluanŃi au purtat compuşi 
rezultaŃi în urma arderilor monomerilor de clorură de 
vinil, fosgen, oxizi de clor sau de azot, pe distanŃe de 
sute de kilometri; 

• contaminarea cu produse rezultate în urma 
arderii incomplete a hidrocarburilor, în urma 
loviturilor aeriene asupra rafinăriilor şi depozitelor 
petroliere din Pancevo şi Novi Sad. Ca urmare a 
incidentelor de la Pancevo, un nor de fum lung de 15 
kilometri s-a deplasat, timp de 10 zile, concentraŃiile 
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de SO2, Cl şi funingine crescând de 4-8 ori peste 
limitele admise; 

• distrugerea stratului de ozon, ca urmare a 
numărului mare de zboruri ale aviaŃiei supersonice 
aliate; 

• creşterea radioactivităŃii mediului cu oxizi de 
uraniu, radiu şi radon, pe timpul întrebuinŃării 
muniŃiei cu încărcătură de uraniu. Particulele de 
oxizi de 0, 5 la 5 microni au fost purtaŃi de către vânt 
câteva sute de kilometri pe teritoriul statelor vecine; 

• eliberarea în atmosferă a acidului fluorhidric 
din Combinatul Chimic Baric; 

• distrugerile de la combinatele metalurgice au 
eliberat în mediu compuşi de metale grele: Hg, Cd, 
Cr, Cu, Zn; 

• semnalarea de ploi acide pe teritoriul României 
(Berlişte 5,4 pH – 12.05.1999, Grădinari 4,7 pH – 
15.05.1999, jud. Timiş 5,1 pH – 21.05.1999, jud. 
Arad 5,7 pH – 01.06.1999) şi Bulgariei (Rozhen 
4,23 pH – 23-26.05.1999). 

Specialiştii comisiilor de evaluare ai REC au 
apreciat la momentul respectiv faptul că producŃiile 
agricole au fost afectate de poluarea apelor de 
suprafaŃă, subterane şi precipitaŃiilor cu substanŃe 
toxice şi deşeuri petroliere, pe o suprafaŃă de 2,5 
milioane de hectare iar populaŃia şi mediul vor fi 
afectate, pe termen lung, ca urmare a distrugerilor 
aduse sistemului energetic al Iugoslaviei de către 
trupele NATO prin utilizarea bombelor cu grafit. 

 
4. Probleme majore în estimarea consecinŃelor 

războiului asupra sănătăŃii umane, ca urmare 
a distrugerii mediului 

Pentru efectuarea unei evaluări corecte şi 
riguroase, în viitor, a acestor consecinŃe, se impun a 
fi abordate următoarele probleme principale: 

1. greutatea obŃinerii informaŃiilor despre 
multiplele efecte asupra ecosistemelor, atât la 
terminarea războiului, cât şi pe termen lung, a 
determinat necesitatea ca experŃii în domeniul 
sănătăŃii publice, demografic, oamenii de ştiinŃă în 
domeniul mediului, specialiştii în meteorologie, 
agricultură, antropologii, ca şi experŃii militari în 
domeniul armamentelor să declanşeze dezvoltarea 
unor proceduri/metodologii de analiză integrată 
asupra acestora.  

2. limitarea procesului de escaladare a cursei 
înarmărilor şi creşterea controlului internaŃional 
asupra acestora, în scopul reducerii posibilităŃilor de 
distrugere a mediului în plan local, regional şi 
global;  

3. împovărate de creşterea populaŃiei în multe 
zone ale lumii, de strămutarea neîngrădită a 

oamenilor şi de exploatarea economică aberantă, 
ecosistemele Globului Pământesc, sunt ameninŃate 
cu distrugerea totală de desfăşurarea războaielor. 
De la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial, 
„într-o perioadă de relativă pace, societatea umană 
a atins în unele situaŃii limita durabilităŃii”28, 
împingând în mod inevitabil omenirea către o 
catastrofă ecologică incomensurabilă, acest fapt 
impunând un control drastic asupra poluării şi 
consumului resurselor neregenerabile; 

4. eliminarea totală a posibilităŃilor şi pericolul 
ca, într-o eventuală confruntare, conflict armat sau 
război, să fie întrebuinŃaŃi vectorii nucleari. Aceasta 
reprezintă principala misiune a organismelor de 
securitate internaŃională, dar şi a comunităŃii umane 
în ansamblul său. 

ViaŃa ne-a demonstrat faptul că, în urma 
desfăşurării conflictelor militare, evaluarea 
impactului distrugerilor mediului asupra sănătăŃii 
omului s-a desfăşurat secvenŃial şi fragmentat şi va 
continua să se desfăşoare în aceleaşi limite. Deşi 
există numeroase exemple ale efectelor produse de 
către războaie, aceste studii de caz fiind în general 
disponibile, până în prezent, nu a fost declanşat 
studiul aprofundat şi sistematic al acestora, cu 
evidenŃierea consecinŃelor pentru viitor. În multe 
cazuri întârzierea în stabilirea efectelor războaielor 
(în special a celor pe termen lung), poate face inutilă 
declanşarea măsurilor de reducere a impactului, 
limitare a distrugerilor şi refacere a mediului.  

 
4.1. Destabilizările asupra mediului produse de 

efectele migraŃiei populaŃiei 
Desfăşurarea ostilităŃilor unui conflict armat în 

zone urbane determină ca milioane de oameni să-şi 
schimbe reşedinŃa sub presiunea evenimentelor şi a 
violenŃelor inerente unei asemenea acŃiuni sociale. 
La nivel global, mişcarea refugiaŃilor externi şi a 
persoanelor strămutate pe plan intern este un 
fenomen fluid, cu o dinamică din ce în ce mai 
accentuată. Spre exemplu, Ńara cea mai relevantă din 
punctul de vedere al migraŃiei refugiaŃilor este 
Afganistan, cu aproape 2,1 milioane de persoane 
care şi-au părăsit domiciliu până la sfârşitul anului 
200329. Cea mai mare parte a refugiaŃilor afgani s-au 
stabilit în statele vecine, precum: Pakistan (care 
adăposteşte aproape 12% din numărul total al 
refugiaŃilor   aflaŃi  sub  protecŃia  Înaltului   Comisar  
pentru RefugiaŃi al ONU) şi Iran. În ciuda numărului 
constant dramatic al conflictelor militare din 
întreaga lume şi a nenumăraŃilor refugiaŃilor externi 
şi interni, raportul „TendinŃe globale privind 
refugiaŃii” pentru anul 2003, arăta că, în perioada 



 
 
 
 

 

 105

 

2002-2003, aceştia au reprezentat cu puŃin peste 3 
milioane de oameni, iar 3,5 milioane, s-au reîntors, 
după conflict la casele lor. O situaŃie asemănătoare, 
privind scăderea numărului de refugiaŃi, a fost 
constatată şi în alte regiuni în care s-au desfăşurat 
conflicte armate, precum: Bosnia - Hertzegovina, 
Angola, F.Y.R. Macedonia şi R.D. Congo. În 
prezent, potrivit declaraŃiilor mass-media, în 
conflictul intern din Siria, aproximativ 2 milioane de 
oameni sunt refugiaŃi, presiunile fiind resimŃite de 
statele de graniŃă, dar şi de Ńările din Uniunea 
Europeană şi Schengen.  

Pe de altă parte, raportul consemnează o creştere 
semnificativă a refugiaŃilor care s-au deplasat din 
Sudan în Ciad şi din Liberia în Coasta de Fildeş, 
Guineea, Sierra Leone şi Ghana. Mai mult de 1 
milion de persoane strămutate pe plan intern au fost 
consemnate în urma conflictelor desfăşurate în state 
ca: Azerbaidjan, Georgia, FederaŃia Rusă, Serbia şi 
Muntenegru, Columbia şi Liberia, fiecare cu aproape 
250.000 de oameni. Pericolele deosebite cu care se 
confruntă numărul mare de persoane, victime ale 
conflictelor militare, sunt reprezentate de: 
contaminarea apei potabile şi a hranei, nesiguranŃa 
locuinŃelor insalubre, insuficientele condiŃii de 
tratament medical, posibilitatea apariŃiei molimelor 
şi condiŃiile sanitar-profilactice sumare. De regulă, 
aglomerările umane din spaŃii limitate sau tabere 
produc infecŃii, boli şi epidemii toxic-alimentare 
inevitabile. StresaŃi de traumă şi suferind 
malnutriŃie, fără tratament medical corespunzător, 
refugiaŃii nu pot lupta cu boli precum holeră, tifos, 
hepatită, scabie şi alte numeroase boli contagioase.  

łările mai slab dezvoltate economic sunt mai 
vulnerabile la riscurile privind sănătatea mediului, în 
comparaŃie cu cele ale căror resurse economice sunt 
mai semnificative. Potrivit publicaŃiei „GEO Year 
Book 2003”, editată de Programul de Mediu al 
NaŃiunilor Unite (UNEP), asigurarea intermitentă cu 
energie electrică în Irak, a cauzat oprirea 
echipamentelor de tratare a apelor menajere, 
provocând eliminarea apelor din canalizare direct în 
râul Tigru, singura sursă de apă potabilă a 
Bagdadului. În ziarul The New York Times din 25 
septembrie  2004,  se  precizează   faptul   că   „apele  

menajere şi reŃeaua de canalizare au contribuit 
substanŃial  la izbucnirea  unei  epidemii de  hepatită, 

 
 
 

fiind înregistrate peste 200 de cazuri de îmbolnăviri 
de tip E, din care 5 au fost decese”. Ca şi în alte 
forme ale bolii, hepatita E produce febră, oboseală, 
îngălbenirea tegumentului, greaŃă, vomă. 

Problemele din Irak nu au încetat odată cu 
încheierea operaŃiunilor militare. În publicaŃia Lancet 
din 29 octombrie 2004, Les Roberts din cadrul 
Centrului InternaŃional pentru SituaŃii de UrgenŃă a 
Dezastrelor şi Studierea Problemelor RefugiaŃilor a 
raportat că „riscul de deces s-a dublat după invazia 
SUA din 2003. Principala cauză post-invazie a 
morŃilor a fost violenŃa, care, din păcate, s-a extins şi 
a compromis misiunea forŃelor coaliŃiei”. Numărul 
estimativ al morŃilor se ridică la aproape 100.000 de 
victime, din care majoritatea femei şi copii. Ca 
urmare a evaluărilor făcute de către ministrul sănătăŃii 
din noul guvern irakian, numărul cazurilor de febră 
tifoidă, în primele trei luni ale anului 2004, a fost de 
5.460Europa30. Raportul despre Irak afirmă, de 
asemenea că oreionul, pojarul sau alte boli 
infecŃioase, deosebit de periculoase, au făcut ravagii 
în rândul copiilor din zonele rurale, o treime dintre 
aceştia suferind de malnutriŃie cronică. De fapt, 
raportul mai precizează şi că situaŃia din Irak, din 
punct de vedere al sănătăŃii, este comparabilă cu cea 
din Yemen şi Afghanistan, unde oamenii s-au 
confruntat cu rata foarte ridicată a mortalităŃii 
infantile, având accesul limitat la surse de apă curată 
şi servicii sanitar-veterinare corespunzătoare. 

Uneori poate fi periculoasă, chiar imposibilă 
acordarea ajutorului în zonele cuprinse de conflicte. 
În aprilie 2004, în scurta prezentare referitoare la 
conflictul din Sudan, oficialii Programului 
NaŃiunilor Unite pentru Hrană (WFP), apreciau că 
„în zonă era necesară asistenŃa de hrană pentru 
aproximativ 1,18 milioane de sudanezi care sufereau 
de malnutriŃie cronică din pricina secetei, 
inundaŃiilor sau războiului”. Acordarea ajutorului a 
început după ce, la mijlocul lunii octombrie, după 
uciderea a doi salvatori de copii de către minele 
antipersonal, au fost suspendate temporar acŃiunile 
Programului NaŃiunilor Unite pentru Hrană (WFP). 
Programul a fost reluat doar când situaŃia a devenit 
stabilă şi toate riscurile au fost eliminate. 

În Tabelul nr. 2, prezentăm câteva din cele mai 
semnificative date ale conflictelor relevante ale 
ultimelor decenii. 

 
 

 



 
 
 
 

 
 106 

łara 
Data începerii 

conflictului Descrierea conflictului 
RefugiaŃi în afara 

graniŃelor la sfârşitul 
2003 

Afganistan 1978 Lupta împotriva guvernului comunist, 
mujahedini, Uniunea Sovietică, talibani şi 
SUA  

2.136.000 refugiaŃi 

Angola 1975 Guvernul marxist împotriva rebelilor; 
intervenŃia Cubei 

323.600 refugiaŃi  

Burundi 1991 Guvernul Tutzi împotriva triburilor Hutsu  531.600 refugiaŃi 
800.000 refugiaŃi 
interni 

Cambodgia 1979 Guvernul sud-vietnamez şi Khmerii Roşii  29.663 refugiaŃi  
Columbia 1984 Guvernul împotriva gherilelor marxiste, alŃi 

insurgenŃi şi cartelul drogurilor 
32.769 refugiaŃi 
295.000 refugiaŃi 
interni 

RD Congo  1997 Guvernul împotriva rămăşiŃelor militare ale 
triburilor Hutsu din Rwanda; implicare 
Namibia, Zambia şi Angola  

453.400 refugiaŃi  

Eritreea/Etiopia 1998 Conflict la graniŃă 162.600 refugiaŃi  
Indonezia 1989 Guvernul împotriva provinciei separatiste 

Aceh 
7.491 refugiaŃi 

Irak 1991, 2003 Invazia SUA 368.400 refugiaŃi 
Israel 1948 Conflict etnic-religios 800.000 refugiaŃi 
Kosovo  1998 Guvernul Serbiei împotriva etnicilor 

albanezi 
257.000 refugiaŃi 
interni 

Liberia 1990 Guvernul împotriva grupurilor separatiste  353.300 refugiaŃi 
227.300 refugiaŃi 
interni 

Rusia  1994 Guvernul împotriva grupurilor separatiste 
cecene 

800.000 refugiaŃi 

Somalia  1982 Guvernul împotriva mişcării rebelilor şi a 
clanurilor gherilelor 

402.200 refugiaŃi 

Sri Lanka 1983 Guvernul împotriva grupurilor Tigri 
separatiste  

103.368 refugiaŃi 

Sudan 1983 Guvernul împotriva grupurilor rebele; 
musulmanii contra creştinilor; musulmanii 
galbeni contra musulmanilor negrii 

606.000 refugiaŃi 
4.500.000 refugiaŃi 
interni 

Uganda 1996 Guvernul împotriva grupurilor armate de 
rezistenŃă 

220.000 refugiaŃi 

 
Tabelul nr. 2. Conflictele ultimelor decenii31 

 
Care ar putea fi comentariile faŃă de estimările şi 

previziunile făcute de analiştii militari anterior 
declanşării conflictului? În acest caz, previziunile 
acestora sunt cu mult mai reduse faŃă de realitatea 
ulterioară din punctul de vedere al politicienilor şi 
militarilor cu rol de decizie. 

Există câteva semne încurajatoare ale progresului 
în lupta pentru reducere sau eliminarea impactului 
războiului asupra mediului şi, implicit, asupra 
comunităŃilor umane. 

Efectele ulterioare ale contaminării mediului şi 
estimarea costurilor destinate curăŃării şi 
reconstrucŃiei îngrijorează comunitatea ştiinŃifică, 
populaŃia, precum şi factorii decidenŃi. Criza 
mondială actuală, ca şi întârzierile în alocarea 
fondurilor destinate reconstrucŃiei ecologice şi a 
îmbunătăŃirii stării de sănătate umană, demonstrează 
că s-au înregistrat progrese pe această linie, şi ca 
urmare a evaluării pe termen lung a consecinŃelor 
conflictelor armate asupra sănătăŃii mediului. Ceea 
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ce este îmbucurător este faptul că, în prezent, 
Comisia Europeană, PNUD/ONU, NATO, au o 
poziŃie mult mai fermă faŃă de acest subiect, dar, mai 
ales, impun organismelor şi statelor alocarea 
resurselor necesare programelor post-conflict de 
refacere a mediului şi sănătăŃii.  

 
Concluzii 

Conflictele armate desfăşurate în ultimele decenii 
ale secolului al XX-lea şi în prima decadă a 
secolului XXI se caracterizează prin aceea că s-au 
pregătit şi declanşat sub diverse pretexte, mai mult 
sau mai puŃin adevărate, iar desfăşurarea lor nu a 
corespuns întotdeauna caracterului politic 
declarativ şi nu a urmărit, de fapt, reducerea 
impactului asupra populaŃiei şi mediului, aşa cum 
prevăd înŃelegerile, convenŃiile şi tratatele 
internaŃionale.  

Practica acŃiunilor desfăşurate de către NATO, 
dar şi de UE, demonstrează actualmente o schimbare 
de opinie cu privire la protecŃia mediului,, dar, ce 
este mai important, este faptul că în planificarea şi 
desfăşurarea unor acŃiuni militare, acestea sunt 
subordonate scopului general strategic.  

În consecinŃă, este firesc să ne întrebăm care 
sunt interferenŃele dintre conflictul armat şi 
respectarea normelor ecologice.  
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NATO/ETWG- Environmental Training Working Group; 
UE/DEFNET- Environmental Data base NET). 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 
1. ANDREWS, Edmund, L., „Census Bureau to 

dismiss analyst who estimated Iraqi casualties”, New 
York. 
 
 
 
 
 

2. Times, March 7, 1992. 
3. FINGER, Matthias, „The military, the nation 

state, and the environment”, Ecologist, Vol. 21, no. 
5, 1991. 

4. PROUDFOOT, Malcom J., European 
Refugees 1939-1952: A Study in Forced Population 
Movement. Northwestern University Press, 1956. 

5. RENNER, Michael G., „Assessing the 
military’s war on the environment”, State of World, 
1991, Editura L. Brown. Norton, 1991. 

6. SURDU, Florea, Dimensiunea ecologică a 
acŃiunilor militare, Editura Academiei de Înalte 
Studii Militare, 2005. 

7. SURDU, Florea, ProtecŃia mediului în situaŃii 
de criză, Editura UniversităŃii NaŃionale de Apărare, 
2006. 

8. SURDU, Florea, The Twenty First Century 
Energy Challenges to the Security of Eastern 
Mediteranean Area and Wider Black Sea Region, 
Editura Lumina, 2013. 

9. SURDU, Florea, „Securitatea, conflictele şi mediul 
înconjurător”, Univers strategic nr. 2 (10)/2012. 

10. WESTING, A.H., Warfare in a Fragile 
World: Military Impact on the Human Environment. 
Taylor & Francis, 1980. 

11. ***, NOBEL Foundation, 2005 Annual Report. 
12. ***, Environmental Progress and 

Challenges: EPA`s Update, Environmental 
Protection Agency Report GAO/RCED, 1988. 

13. ***, Anuarul 2000, SIPRI - Institutul 
InternaŃional de Cercetări pentru Pace din 
Stockholm. 

14. ***, The Kosovo Conflict Consequences for the 
Environment & Human Settlements, UNEP/UNCHS 
(Habitant) Balkans Task Force, 2000. 

15.***, Depleted Uranium in Serbia and 
Montenegro - Post Conflict Environmental 
Assessment in the Federal Republic of Yugoslavia, 
UNEP/SDC, 2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

 
 109

RĂZBOIUL BAZAT PE REŢEA: 
AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE 

 
David L. PEELER, Jr.* 
Michael P. DAHLSTROM** 

 
 

 

 
* Locotenent colonel David L. PEELER, Jr., din cadrul Departamentului Apărării al SUA, este detaşat 
pentru un an în sectorul privat. E-mail: dlpeeler@gmail.com 
** Locotenent colonel (R) Michael P. DAHLSTROM este responsabil financiar la departamentul dedicat 
proiectului „F-35 Lightning II” din cadrul Forţelor Aeriene ale SUA. E-mail: umiami91@mac.com 
 

 

Războiul bazat pe reţea (RBR) este o piatră de 
temelie a revoluţiei continue în domeniul militar, 
care se dezvoltă în mod accelerat în cadrul 
sistemului de apărare. Extinzând ideea a ceea ce se 
înţelege în mod tradiţional prin RBR, concentrându-se 
mai mult pe aspectul de „reţea” decât pe cel de 
„război”, această lucrare urmăreşte să extindă 
elaborarea conceptelor RBR. Tratând RBR ca 
incluzând nu numai introspecţia în managementul 
informaţiilor/câmpului de luptă, ci şi sprijinul de 
luptă şi de servicii, lucrarea încearcă să stimuleze 
gândirea în domeniul RBR. O examinare echilibrată 
temperează avantajele incontestabile ale RBR – 
informaţii, viteză şi control mai bune – prin 
intermediul atenţionărilor precaute referitoare la 
vulnerabilităţi, ameninţări, extinderea excesivă a 
sprijinului logistic necesar şi, cel mai critic, riscul 
pe termen lung de atrofiere a artei conducerii şi de 
dependenţă exagerată de tehnologie. 

RBR facilitează schimbul/colaborarea în 
domeniul informaţiilor, dezvoltând calitatea 
acestora şi extinzând cunoaşterea comună a situaţiei 
la toate nivelurile războiului. El permite 
colaborarea şi autosincronizarea, îmbunătăţind 
totodată sustenabilitatea şi viteza de comandă. 

Inovaţiile tehnologice şi utilizarea lor au atât 
avantaje, cât şi dezavantaje. Implementarea unor 
noi concepte în modul de ducere a războiului poate 
crea noi puncte slabe sau vulnerabilităţi pe care 
inamicul va căuta să le exploateze; acest lucru este 
valabil şi pentru RBR. Astfel, în lucrarea de faţă 
sunt prezentate câteva avantaje şi dezavantaje 
inerente şi/sau derivate ale acestuia, însoţite de 
succinte consideraţii. 

 
 
 
 
 

Cuvinte-cheie: război bazat pe reţea (RBR), 
cunoaşterea situaţiei, imagine operaţională comună, 
procesul de luare a deciziilor, spaţiul de luptă, 
mediul operaţiilor de informaţii. 

 
Introducere 

Timp de mulţi ani, enorme cantităţi de cerneală au 
fost consumate şi multe milioane de dolari au fost 
cheltuiţi pentru realizarea unei imagini în timp real, 
integrată şi simultană a unei infosfere şi a unui spaţiu 
de luptă fuzionate. Această idee este cunoscută în 
cadrul Departamentului Apărării al SUA (DAp/SUA) 
sub denumirea de război bazat pe reţea (RBR) şi este 
o iniţiativă în continuă transformare. Scopul ei este 
asigurarea unei cunoaşteri comune a situaţiei şi a unei 
imagini operaţionale comune pentru forţa integrată 
(SUA, aliată, coaliţie şi alte agenţii guvernamentale) 
pe câmpul de luptă sau într-un spaţiu de luptă, care 
execută întreaga gamă de operaţii în secolul XXI. 
RBR se axează pe soluţii tehnologice şi pe modul în 
care aceste soluţii afectează comportamentul 
individual şi colectiv. El constă în valorificarea 
aproape simultană a tacticilor, tehnicilor şi 
procedurilor emergente interconectate în scopul 
creării unui avantaj de luptă decisiv în mediul 
operaţional.    

Implicând toate domeniile Sistemului Întrunit de 
Dezvoltare Integrată a Capabilităţilor, RBR permite 
tehnologiei să concentreze puterea prin „informaţii, 
acces şi viteză”1. Scopul declarat este integrarea 
informaţiilor şi sistemelor într-un mod care să permită 
un proces descentralizat de luare a deciziilor de-a 
lungul întregului spectru al punctelor de decizie – de 
la nivelul tactic al unui singur soldat, prin structura de  
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comandă şi control, până la nivelul strategic. Ipoteza 
care stă la baza RBR: capacitatea de luptă este sporită 
prin cunoaşterea comună a situaţiei. 

RBR se bazează pe adoptarea de noi moduri de 
gândire în domeniul militar2 şi valorifică puterea 
informaţiilor pentru a accelera ciclul decizional şi a 
câştiga un avantaj semnificativ în mediul 
operaţional.3 Astfel, RBR este un mecanism de 
colectare a informaţiilor din toate sursele disponibile 
şi de asigurare a unei imagini unice şi integrate 
destinată comandanţilor, în scopul facilitării 
evaluării situaţiei, luării deciziei şi diseminării 
ordinelor. Reţeaua permite – sau, mai exact, asigură 
– capabilitatea ca aceste informaţii să fie disponibile, 
de asemenea, tuturor comandamentelor, categoriilor 
de forţe armate şi aliaţilor.  

Ca majoritatea lucrurilor, inovaţiile tehnologice 
şi întrebuinţarea lor au atât avantaje, cât şi 
dezavantaje. Adesea, ceea ce unii oameni consideră 
un avantaj, alţii îl percep ca pe un dezavantaj. Mai 
mult, implementarea noilor concepte în modul de 
ducere a războiului poate crea noi puncte slabe sau 
vulnerabilităţi pe care inamicul va căuta să le 
exploateze. RBR nu este imun la discuţiile privind 
valoarea sa. 

 
1. Avantajele războiului bazat pe reţea 

Poate cel mai semnificativ avantaj al RBR este 
oportunitatea de a realiza o cunoaştere îmbunătăţită 
a situaţiei la toate nivelurile structurii de comandă. 
Atunci când este eficient implementată, aceasta 
oferă comandanţilor o imagine operaţională comună 
corectă în timp real şi permite autosincronizarea4 şi 
colaborarea pe orizontală5 a forţelor. De asemenea, 
permite comandanţilor de la toate nivelurile să 
lovească inamicul cu cea mai eficientă şi distructivă 
combinaţie de armamente. 

Văzut din perspectiva buclei OODA a lui Boyd6, 
RBR permite treceri repetitive continue prin ciclul 
„observare, orientare, decizie şi acţiune”. Reţelele şi 
noile tehnologii au permis colectarea unei cantităţi 
impresionante de date, procesarea acestora în 
informaţii semnificative cu relevanţă imediată pentru 
comandanţi şi sisteme de sprijin al procesului de 
luare a deciziei care sporesc capacitatea de analiză şi 
diseminare a acestor informaţii într-un mod mult mai 
complet şi mai rapid decât în trecut. Viteza de calcul 
şi reţelele integrate care procesează mii de informaţii 
relevante pot aplatiza mecanismul de fuziune şi 
control, asigurând tehnologia şi capabilitatea de 
transmitere a informaţiilor la/de la luptător şi 
echipamentele asociate. Introducerea în exploatare a 
tehnologiilor din ce în ce mai sofisticate şi a 

platformelor avansate poate oferi capacitatea de 
creştere a eficienţei.  

Puterea de luptă rezultă din şi se multiplică prin 
colectarea, partajarea (diseminarea) şi, cel mai 
important, prin exploatarea informaţiilor. Operaţiile 
bazate pe reţea caută să maximizeze toate resursele 
pentru a asigura nu numai obţinerea rapidă a datelor, 
ci şi exploatarea din ce în ce mai rapidă a acestora şi 
procesarea informaţiilor în scopul asigurării de 
produse relevante din punct de vedere al situaţiei 
concrete comandanţilor de la toate nivelurile 
războiului. Cunoaşterea este putere. Mai mulţi 
oameni pot acum să colaboreze, să dezvolte strategii 
şi să rezolve probleme. Rezultatul îl reprezintă 
produse de informaţii mai bune pentru a informa nu 
numai comandantul, ci şi actorii-cheie de la toate 
nivelurile de execuţie a misiunii. 

Printr-o cunoaştere îmbunătăţită a situaţiei se 
măreşte viteza de execuţie întrucât datele procesului 
de luare a deciziilor bazate pe un flux mai larg şi 
profund al informaţiilor sunt disponibile chiar şi 
„celei mai mici unităţi tactice”.7 De fapt, unităţile 
tactice – ca şi părţile interesate – pot urmări evoluţia 
calculului decizional în timp real. Aceste informaţii 
pot servi, pur şi simplu, la informarea 
comandanţilor, permit un timp mai îndelungat de 
pregătire a misiunii de către aceştia sau permit 
obţinerea de informaţii de la unele părţi care nu au 
fost solicitate iniţial să ofere informaţii, dar care 
posedă date critice pentru procesul de luare a 
deciziei şi pentru rezultatul final. Astfel, se asigură o 
înţelegere sporită a modului de ducere a luptei prin 
integrarea „adevărului tactic din teren” cu 
consideraţiile de ordin strategic, beneficiind de 
analize simultane din partea participanţilor de la 
toate nivelurile.  

În afară de faptul că sporeşte letalitatea forţelor 
combatante, îmbunătăţirea cunoaşterii situaţiei poate 
reduce posibilitatea producerii atât a fratricidului, cât 
şi a daunelor colaterale în rândul necombatanţilor. 
Mai mult decât atât, RBR poate lărgi aria de control 
a comandantului, asigurând economia de forţe 
(unităţi mai mici şi mai agile) în spaţiul de luptă şi 
permiţând, totodată, orchestrarea eficientă a tuturor 
elementelor aflate la dispoziţia sa.8 Acest avantaj 
devine un multiplicator semnificativ de forţă şi 
permite comandantului să urmărească şi să modeleze 
continuu spaţiul de luptă.  

În afară de avantajele pur operaţionale oferite de 
RBR, funcţiile de sprijin şi de luptă pot alinia mai 
bine cererea cu oferta pe baza unei imagini 
operaţionale comune. Dus la extrema logică (în cadrul 
limitelor sprijinului de luptă), RBR poate să 
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transforme în mod eficient sistemele logistice de luptă 
într-un sistem de livrare oportună, în timp real şi pe 
baza datelor concrete a proviziilor după modelul celor 
mai eficiente sisteme de producţie moderne. 
Proiectarea avionului F-35 Lightning II are în vedere 
implementarea acestui tip de sistem de sprijin sub 
forma unui „sistem autonom de informaţii logistice”, 
avionul însuşi având un sistem inteligent rudimentar 
destinat monitorizării performanţelor sistemelor-cheie 
ale acestuia şi notificării eficiente a sistemelor de 
sprijin ale avionului atunci când o piesă nu 
funcţionează corect sau se apropie de finalul perioadei 
de exploatare şi trebuie înlocuită. Acest tip de 
transmitere a datelor în sistemul RBR poate merge de 
la simpla furnizare a unui raport de avertizare referitor 
la nivelul scăzut al proviziilor existente la un anumit 
moment dat, până la un sistem care poate folosi 
modele predictive pentru a-i avertiza în mod autonom 
pe furnizori să se pregătească pentru comenzi viitoare 
în funcţie de modelele de utilizare şi operaţiile 
viitoare preconizate. 

RBR asigură un mijloc eficient de integrare a 
categoriilor de forţe, fie separat, fie în cadrul unei 
forţe întrunite, aliate şi de coaliţie într-un singur 
mediu operaţional omogen din punct de vedere 
informaţional. Informaţiile în timp cvasireal, 
transmise de mijloacele de cercetare strategice către 
nivelul tactic şi de la decidenţii tactici la cei 
strategici, asigură acţiuni rapide asupra ţintelor. 
Această imagine operaţională comună diseminată la 
toate nivelurile favorizează capitalul intelectual al 
unei forţe compusă din elemente dispersate 
geografic. În prezent, RBR permite economia de 
forţe la o scară ce depăşeşte limitele anterioare.  

 
2. Dezavantajele războiului bazat pe reţea 

Principalul dezavantaj al RBR este faptul că 
necesită o cantitate mare de resurse. Procurarea de 
hardware şi software nu este numai costisitoare, dar 
necesită costuri continue, întrucât sistemele 
hardware şi software devin depăşite din punct de 
vedere tehnologic cu o rapiditate din ce în ce mai 
mare. Odată cu evoluţia tehnologiei, menţinerea lor 
este şi mai costisitoare. Dependenţa exagerată a 
DAp/SUA de furnizorii comerciali de tehnologie a 
informaţiilor, care au scopuri contradictorii 
(maximizarea beneficiilor acţionarilor vs. asigurarea 
securităţii naţionale) poate compromite securitatea 
naţională prin construirea unui sistem pe o platformă 
asupra căreia nu avem control direct. Deşi riscurile 
pot fi reduse oarecum, prin dezvoltarea organică pe 
platforme open-source, există o capacitate foarte 

limitată de a realiza acest lucru în prezent şi, în plus, 
nu se observă nicio tendinţă în această direcţie.  

Costuri suplimentare apar în cazul asigurării 
platformelor interoperabile. Să luăm în considerare 
doar incapacitatea actuală a forţelor SUA de a 
comunica între ele sau cu forţele aliate/partenerii de 
coaliţie. În afară de dificultăţile inerente sistemelor 
canalizate de date specifice fiecărei categorii de forţe, 
tratatele şi acordurile existente şi limitările impuse 
partajării datelor între diverşi parteneri de coaliţie în 
cadrul unei operaţii pot crea probleme deosebite. În 
actualul mediu de securitate aflat în continuă 
schimbare, protejarea surselor de informaţii şi a 
metodelor de colectare a informaţiilor, precum şi 
eficacitatea şi modul de operare a capabilităţilor unice 
de tip RBR vor conduce la necesitatea creării unor 
sisteme care asigură produse de informaţii 
partenerilor de coaliţie, în mod transparent şi flexibil, 
pe baza nivelelor de acces la informaţii clasificate, iar 
această cerinţă sporeşte şi mai mult complexitatea 
acestui proces. Există încă o nesiguranţă în ceea ce 
priveşte valabilitatea pe termen lung şi eficienţa 
deplină, încă nerealizată, a RBR.  

Consumul resurselor nu are doar consecinţe 
financiare. Cercetarea şi dezvoltarea pot dura ani de 
zile. Acest lucru echivalează cu un cost greu de 
evaluat, întrucât resurse valoroase de timp şi atenţie 
sunt acordate RBR, în defavoarea altor preocupări, 
misiuni sau pentru asigurarea interoperabilităţii cu 
aliaţii. Mai mult, riscul de uzură morală în timpul 
acestor procese este aproape garantat, întrucât multe 
sisteme de tip RBR sunt construite pe baza 
echipamentelor şi produselor software disponibile în 
comerţ şi care se dezvoltă în funcţie de cererile 
pieţei şi nu în funcţie de nevoile militare. 
Dezvoltarea sistemelor cu cerinţe ridicate în ceea ce 
priveşte fuziunea de date este deosebit de complexă 
şi poate dura mai mult de cinci ani până când 
sistemele respective devin operaţionale, în timp ce, 
de regulă, configuraţiile computerelor se înnoiesc la 
fiecare 18 luni, iar sistemele de operare comerciale 
la 12-14 luni, determinând astfel fie o uzură morală, 
fie costuri ridicate, deoarece guvernul trebuie să 
plătească furnizorii pentru diminuarea surselor de 
producţie sau pentru a prelungi perioada de 
valabilitate a programelor software învechite. 

Dincolo de problema consumului de resurse, 
asigurarea securităţii este deosebit de dificilă. O 
configuraţie integrată bazată pe reţea este atât de 
sigură pe cât de sigure sunt cele mai vulnerabile 
platforme, sisteme de operare, interfeţe şi utilizatori. 
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După cum au demonstrat recent cazurile Bradley 
Manning şi Edward Snowden, atacurile interne 
reprezintă un risc semnificativ pentru sistemele cu 
multe reţele pline cu date sensibile. Un singur 
individ cu nivel ridicat de acces la acestea poate 
submina complet întreaga reţea, toate informaţiile pe 
care le conţine şi toată securitatea/capabilitatea pe 
care o proiectează. 

Securitatea fizică a nodurilor sistemului RBR 
reprezintă o vulnerabilitate extrem de îngrijorătoare. 
Sateliţii reprezintă un exemplu elocvent şi ei au 
devenit foarte asemănători cu tehnologia disponibilă 
comercial şi mai puţin rezistenţi decât sistemele 
militare ale epocii recente sau epocii Războiului 
Rece. În consecinţă, ei sunt extrem de vulnerabili la 
atacuri kinetice, interferenţe electronice sau alte 
mijloace care le pot face ineficiente. De asemenea, 
forţele naturale, cum ar fi petele solare, pot constitui 
motive de îngrijorare. În plus, apărarea releelor de 
reţea este dificilă din cauza vulnerabilităţii nodurilor 
terestre, multe dintre ele fiind asigurate de 
comercianţi din afara locaţiilor securizate. Un alt 
motiv major de îngrijorare îl constituie integritatea 
datelor, deoarece informaţiile importante necesită în 
mod continuu menţinerea credibilităţii şi structurii. 
În sfârşit, volumul de informaţii pure solicită 
mecanismele de fuziune şi control, iar problemele de 
natură umană, precum şi cele datorate tehnicii în 
sine, pot exacerba o anumită problemă conducând 
astfel la eşecul misiunii.   

Pe lângă acestea, este foarte posibil ca potenţialii 
adversari care nu folosesc un proces ciclic de 
achiziţie a ţintelor să depăşească şi să exploateze 
capabilitatea noastră RBR prin alte mijloace 
disponibile în comerţ sau prin metode asimetrice 
simpliste9. După cum s-a dovedit recent atunci când 
indivizi care pretindeau că sunt afiliaţi Armatei 
Electronice Siriene au compromis serios prezenţa 
online a giganţilor tehnologici Twitter şi New York 
Times, capacitatea de compromitere a operaţiilor în 
reţea reprezintă o ameninţare foarte reală. Aceste 
ameninţări pot consta în actori statali, grupuri 
teroriste ca „Anonymous” sau hackeri individuali 
(„script kiddies”), care folosesc surse deschise 
disponibile pe scară largă şi instrumente de atac 
disponibile în comerţ pentru a provoca haos în 
sistemele interconectate. În cele din urmă, este 
important să recunoaştem că există posibilităţi 
pentru creşterea eficienţei sistemelor şi proceselor 
existente fără a fi necesare investiţii masive în 
sisteme interconectate mari şi complexe. 

Luând în considerare răspândirea tehnologiei, 
problemele de securitate/criptare, cerinţele de lăţime 

de bandă şi Legea lui Moore, cu cât armata depinde 
mai mult de sistemele RBR, cu atât devine mai 
vulnerabilă faţă de factorii tehnici şi de ameninţările 
reale ale unui inamic ce dispune de tehnologie 
sofisticată. Toţi aceşti factori sunt exacerbaţi de 
tipurile de mediu în care se desfăşoară operaţiile în 
care, de regulă, se angajează SUA şi aliaţii săi. 
Lăţimea de bandă, alimentarea cu energie electrică, 
posibilităţile de acces şi existenţa nodurilor sunt 
reduse în zonele geografice izolate. Sensibilitatea 
sistemelor tehnologice moderne la căldură, praf şi 
umezeală, ca şi armata de angajaţi care trebuie să 
întreţină asemenea sisteme impun unele cerinţe 
semnificative de sprijin de natură logistică. De la 
unităţi de aer condiţionat la piese de schimb, de la 
securitatea fizică la sprijinul şi managementul 
tehnic, sistemele RBR au nevoie de cerinţe-cheie 
care pot să le limiteze eficienţa pe câmpul de luptă. 
Toate aceste cheltuieli pot conduce la efecte adverse 
asupra dislocării elementelor de logistică, precum şi 
asupra altor părţi importante ale bugetelor de 
apărare; DAp/SUA trebuie să-şi consume timpul şi 
resursele pe gloanţe, pe hrana militarilor sau pe 
computere? Adaptările transformaţionale pentru 
valorificarea potenţialului sistemelor RBR pot să nu 
apară prea curând sau pot deveni irealizabile în 
anumite situaţii contestate. 

Un alt dezavantaj care se conturează, dar care 
este mai puţin luat în considerare, îl reprezintă 
revizuirea necesară a doctrinei şi structurii forţelor 
pentru a exploata la maxim avantajele RBR10.  
Simpla adăugare a tehnologiilor la actualele sisteme 
ierarhice de comandă şi control nu va avea ca 
rezultat îmbunătăţiri semnificative11. De fapt, există 
dovezi care indică următorul fapt: capabilităţile RBR 
permit şi chiar încurajează conducerea superioară să 
se implice în mod excesiv în acţiunile nivelelor 
inferioare. Această tendinţă de micromanagement 
afectează autonomia decidenţilor tactici, frustrează 
acţiunile acestora şi marginalizează autoritatea lor în 
cadrul lanţului de comandă. 

Mai rău decât atât, se poate argumenta că RBR 
poate avea un impact pe termen lung asupra armatei, 
întrucât tinerii comandanţi nu ajung să conducă cu 
adevărat deoarece superiorii menţin controlul din 
centrul de operaţii sau de la eşaloanele din spate. 
Deşi intenţia este bună – aderarea la strategia 
generală, evitarea situaţiilor în care subordonaţii îi 
pot pune într-o lumină proastă pe superiori sau 
diminuarea posibilităţii de a greşi – rezultatul este 
dăunător evoluţiei tinerilor lideri. Natura războaielor 
mici în care ne-am angajat pe măsură ce 
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capabilităţile RBR ajungeau rapid la maturitate nu 
necesită eşaloane multiple, birocratice, populate cu 
lideri inutili ce dispun cu toţii de vizibilitate tactică 
şi abilităţi de comunicare. Teleconferinţele video 
zilnice subminează necesitatea autonomiei de 
comandă. Mai mult decât atât, regulile de angajare 
foarte restrictive care necesită obţinerea aprobării de 
la superiorii aflaţi la eşaloanele din spate înainte de 
începerea acţiunilor în spaţiul sau câmpul de luptă 
limitează dezvoltarea şi maturizarea tinerilor ofiţeri 
şi a subofiţerilor. [Indiscutabil, greşelile sunt de 
nedorit, dar trebuie să ţinem minte şi să realizăm 
faptul că liderii sunt formaţi, şi nu instruiţi, prin 
intermediul PowerPoint]. Mulţi vor susţine că 
amestecul eşaloanelor superioare de comandă are 
efecte pe termen lung care se manifestă deja 
deoarece fiecare nivel de conducere este 
supravegheat şi dirijat de nivelul următor într-un 
mod foarte real.  

Armatele moderne depind în mod exagerat de 
tehnologie, ceea ce are un impact direct atât asupra 
strategiei, cât şi asupra artei operative. Tehnologia 
ajută desfăşurarea războiului, ceea ce este inerent un 
efort uman; volumul de informaţii procesate în reţea 
îi poate copleşi pe cei angajaţi în război. 
Tehnologiile avansate îi depăşesc pe aliaţii noştri 
până în punctul în care forţele nu pot opera 
împreună, producând o înăbuşire a iniţiativei ce duce 
la eşecul misiunilor. Colectarea/transmiterea 
informaţiilor de la/la diverse surse este destinată în 
primul rând să grăbească procesele de management 
al ţintelor între senzori şi trăgători şi nu se axează pe 
obiectivele şi sarcinile militare. Astfel, nu se ţine 
cont de lecţiile referitoare la problemele de personal, 
aspectele culturale şi de leadership pe care le-am 
învăţat în ultimul deceniu în Irak, Afganistan şi pe 
continentul african. Acest lucru conduce, în cele din 
urmă, la cel mai mare risc asociat sistemelor RBR, 
respectiv vulnerabilitate sporită pentru forţele SUA, 
aliaţi şi parteneri de coaliţie.  

Paragraful anterior susţine faptul că armatele 
moderne – în special armata SUA – suferă adesea de 
o dependenţă tehnologică exagerată. Aceasta a fost 
adusă în atenţia opiniei publice americane în timpul 
celor mai recente războaie din Irak şi Afganistan prin 
lupta împotriva dispozitivelor explozive improvizate. 
Organizaţia Întrunită pentru Apărarea împotriva 
Dispozitivelor Explozive Improvizate a alocat 21 de 
miliarde de dolari pentru combaterea dispozitivelor 
explozive ieftine şi disponibile pe scară largă, 
construite pe platforme tehnologice simple, cum ar fi 
telefoane fără fir, senzori cu infraroşu cu control de la 

distanţă şi plăci de presiune.12 Această provocare 
pentru forţele de coaliţie şi răspunsul ulterior 
subliniază faptul că RBR va crea un centru de 
greutate periculos pentru orice forţă militară care 
devine prea dependentă de el. 

Ideea unui centru de greutate a fost introdusă de 
Clausewitz în lucrarea sa Despre război, unde 
afirma: „Dintre caracteristici se desprinde un anumit 
centru de greutate, punctul central al tuturor 
puterilor şi mişcărilor de care depinde totul. Acesta 
este punctul spre care trebuie să se îndrepte toate 
energiile noastre”13. Atunci când o întreagă 
infrastructură militară – de la doctrină la instruirea şi 
echiparea unei forţe – depinde de avantajul oferit de 
RBR, distrugerea sistemelor RBR poate face ca 
întreaga casă din cărţi de joc să se prăbuşească. Unul 
dintre exemplele cele mai elocvente este distrugerea 
semnalului GPS de care depind toate „armele 
inteligente” pentru a fi dirijate la ţintă. Dacă vei crea 
un întreg sistem militar de comandă, control, 
comunicaţii şi informaţii dependent de principiile 
RBR, cum ar fi acces total, comunicaţii sigure şi 
transmitere rapidă de date, nu vei face altceva decât 
să-i dai inamicului o schemă detaliată a modului în 
care poate să te învingă. Ca rezultat, nu numai că 
sistemele trebuie să fie robuste, dar doctrina şi 
instruirea trebuie să se prevadă şi cazurile în care 
sistemele RBR lipsesc, iar acest „cel mai mic 
numitor comun” sau „cel mai rău caz” subminează 
toate eforturile şi munca depusă pentru punerea la 
punct a unui sistem RBR. Deşi clişeu, vechea zicală 
„inamicul are un cuvânt de spus” este foarte 
adevărată, iar dependenţa completă de un singur 
concept, de orice fel ar fi acesta, reprezintă o cale 
sigură spre eşec. 

 
Concluzii 

Rapiditatea în luarea deciziilor se traduce prin 
rapiditatea tacticilor şi a procesului de management al 
ţintelor. Există îngrijorări privind faptul că RBR ar 
putea deveni un panaceu şi că factorul uman al 
operaţiilor militare se va reduce. Un alt motiv de 
îngrijorare îl constituie limitările oamenilor privind 
lucrul cu seturi de date foarte mari şi complexe. Fără 
sisteme de date inteligente care pot transforma datele 
brute în informaţii utilizabile la nivelul de comandă 
corespunzător, toate eforturile şi resursele alocate RBR 
ar fi zadarnice. Acest factor uman poate avea mai 
multe consecinţe negative, două dintre ele garantând 
practic eşecul misiunii. Dintre ele, în discuţiile despre 
RBR, cel mai des apare suprasaturarea cu date, 
fenomen care duce la paralizie. 



 
 
 
 

 
 114

Conceptul de suprasaturare cu date priveşte 
cantitatea mare de date brute în cazul folosirii 
sistemelor actuale. De la datele furnizate de 
sistemele comerciale disponibile pe scară largă, cum 
ar fi Google Earth, până la sistemele militare 
neclasificate şi datele clasificate sensibile sau strict 
secrete, comandantul de pluton din armata modernă 
are la dispoziţie date care ar fi părut fanteziste unui 
comandant care a luptat în Războiul din Golf în 
1991. Acest volum de date disponibile poate fi 
copleşitor - deoarece un comandant trebuie să ia o 
decizie care să fie atât avantajoasă din punct de 
vedere militar, cât şi uşor de justificat în faţa 
conducerii civile sau a mass-media - şi poate avea ca 
rezultat imediat paralizia. Această paralizie poate lua 
forma unei suprasaturări cu date până în punctul în 
care liderul este incapabil să sorteze cantitatea vastă 
de date aflată la dispoziţia sa sau este incapabil de a 
acţiona la momentul potrivit deoarece încă mai 
aşteaptă o ultimă informaţie pentru a lua cea mai 
bună decizie. Oricât de periculos este acest lucru, 
suprasaturarea cu date RBR poate conduce la o 
situaţie şi mai periculoasă, şi anume aceea de 
simplificare exagerată. 

Această simplificare exagerată a datelor virtual 
nelimitate a condus la „PowerPoint-izarea” 
războiului modern, prin care cele mai complexe 
concepte sunt aduse la un nivel de bază în funcţie de  
instrumentele disponibile, şi nu de cerinţele de 
informare ale prezentării. Aceasta poate conduce la 
o pierdere completă a mesajului principal conţinut în 
datele respective, întrucât statul major lucrează 
pentru a-l rafina şi simplifica în vederea întocmirii 
briefingului ce urmează a fi prezentat ofiţerilor cu 
grade superioare (colonel/general). Totuşi, după cum 
afirma generalul de brigadă H. R. McMaster într-un 
interviu telefonic pentru New York Times în anul 
2010, „Unele probleme din această lume nu pot fi 
prezentate sub forma unor bullet-uri în 
PowerPoint”14. O cantitate prea mică de informaţii 
este mult mai periculoasă decât o cantitate prea mare 
de informaţii şi, de aceea, sistemele RBR trebuie să 
respecte elementul uman şi să răspundă cerinţelor 
acestuia. 

În cele din urmă, factorul uman nu poate fi 
eliminat din război; încrederea exagerată în anumite 
sisteme sau într-un anumit instrument poate produce 
mai degrabă decizii neinformate cărora să le 
lipsească adevărul din teren. Deşi RBR poate, în 
teorie, să reducă această posibilitate, prea multe 
concepte de proiectare a sistemelor forţează 
prezentarea informaţiilor într-un anumit format 
standard în loc să lase informaţiile în sine să 

definească mijlocul de prezentare corespunzător care 
să constituie un instrument eficient de sprijin al 
luării deciziei. 

Evitarea manifestării neintenţionate a 
dezavantajelor şi crearea avantajelor decisive în 
ducerea luptei reprezintă provocarea RBR, întrucât 
capabilităţile specifice acestui concept continuă să se 
extindă în mediile operaţionale. Această axare pe 
soluţiile tehnologice trebuie să includă surse de 
informare ale aliaţilor şi partenerilor de coaliţie, 
partajare ulterioară şi diseminare simultană. 
Asigurarea unei imagini comune a spaţiului de luptă 
în timp real rămâne un scop care merită toată atenţia, 
dar drumul către atingerea lui va consuma resurse 
din ce în ce mai insuficiente şi va aprinde dezbateri 
continue. 
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Securitatea naŃională constituie un bun public de 
care trebuie să beneficieze, în egală măsură, toŃi 
cetăŃenii statului. Asupra acesteia se exercită 
presiuni constante şi, uneori, concertate ale unei 
multitudini de ameninŃări diverse ca natură şi 
intensitate. Există ameninŃări simetrice, asimetrice, 
convenŃionale, neconvenŃionale şi hibride. 

Statele acŃionează permanent, constant, continuu 
şi, deseori, concertat pentru limitarea efectelor 
ameninŃărilor de securitate asupra vieŃii şi activităŃii 
cetăŃenilor lor. 

Cuvinte-cheie: securitate naŃională, ameninŃare 
de securitate, globalizare, integrare regională, criză 
economică, criză politică, schimbări climatice. 

 
1. ConsideraŃii preliminare 

Securitatea naŃională defineşte ansamblul 
condiŃiilor propice vieŃii şi activităŃii oamenilor la 
adăpost de multitudinea de ameninŃări ce pot aduce 
atingeri integrităŃii fizice şi psihice a persoanelor, 
grupurilor şi comunităŃilor umane, societăŃii 
întregii1. Desigur, efectele ameninŃărilor de 
securitate nu se pot elimina în totalitate, ci se pot 
limita dacă şi nu mai dacă se adoptă un ansamblu 
coerent, concertat, sistematic şi permanent de măsuri 
preventive pe toate componentele de existenŃă şi 
manifestare a securităŃii naŃionale. 

Conform Şcolii de la Copenhaga2, securitatea are 
următoarele componente: socială, economică, 
politică, militară şi de mediu. Asupra acestor 
componente îşi exercită influenŃa ameninŃări de 
securitate diverse, de la cele convenŃionale la cele 
hibride, perturbând viaŃa şi activitatea oamenilor de 
la cursul considerat normal într-o societate sau alta. 

De asemenea, majoritatea specialiştilor în 
domeniul securităŃii naŃionale, regionale sau 
internaŃionale apreciază că cele mai frecvente 
ameninŃări  de  securitate sunt: terorismul  internaŃional 

 
 

criminalitatea organizată, proliferarea armelor de 
distrugere în masă, fragilitatea sistemului financiar 
internaŃional, conflictele regionale şi eşecul statal3. 
Totuşi, în opinia mea, la aceste ameninŃări ar trebui 
să adăugăm şi următoarele fenomene şi procese, 
acte, acŃiuni şi activităŃi umane: privatizarea 
întreprinderilor naŃionale de importanŃă strategică; 
globalizarea; schimbările climatice şi crizele de tot 
felul (de la cele economice la cele sociale) ce se 
produc la nivel naŃional, regional şi internaŃional. 

Fenomenele şi procesele menŃionate mai sus 
trebuie considerate ameninŃări pentru securitatea 
naŃională din următoarele motive: 

- frecvent, ele aduc atingere securităŃii naŃionale, 
pe toate componentele acesteia, prin efectele 
preponderent negative pe care le generează; 

- servesc întotdeauna, sistematic şi constant, 
interesele strategice ale actorilor statali şi non-statali 
ce le susŃin continuu prin toate metodele, tehnicile şi 
instrumentele licite şi, uneori, ilicite aflate la 
dispoziŃie, şi nu interesele naŃionale; 

- amplifică şi facilitează efectele ameninŃărilor de 
securitate (convenŃionale, neconvenŃionale, 
simetrice, asimetrice, hibride4) cu care se confruntă 
constant statele naŃionale; 

- aduc atingere securităŃii umane, fie direct, fie 
indirect, prin efectele nefavorabile pe care le 
generează la nivelul grupurilor şi comunităŃilor 
umane ce compun un stat naŃional; 

- posedă toate caracteristicile ce definesc 
ameninŃarea de securitate. 

Practic, ameninŃarea de securitate este un fapt, un 
eveniment, un fenomen sau proces, un act, o acŃiune 
sau o activitate care aduce atingere derulării, 
considerate normale, a vieŃii şi activităŃii unui grup, 
comunităŃi sau societăŃi omeneşti, precum şi 
relaŃiilor dintre acestea. De fapt, ameninŃarea de 
securitate conduce la apariŃia şi manifestarea  
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disfuncŃionalităŃilor în societatea umană, ceea ce se 
răsfrânge negativ asupra integrităŃii fizice şi psihice 
a membrilor acesteia. 

 
2. Globalizarea – o posibilă ameninŃare 

la adresa securităŃii 
Potrivit unei percepŃii larg răspândite, 

globalizarea corespunde generalizării 
interconexiunilor geografice între produse, 
întreprinderi, pieŃe şi factorii de producŃie (mâna de 
lucru, capitaluri, informaŃie), din care o parte 
crescândă este creată sau disponibilă într-un număr 
sporit de Ńări şi îndeosebi din ce în ce mai mult în 
Ńările în dezvoltare. Această percepŃie, într-un fel, dă 
o explicaŃie plauzibilă dezvoltării schimburilor 
comerciale internaŃionale, formării unei vaste pieŃe 
de capitaluri şi creşterii numărului şi a greutăŃii 
firmelor transnaŃionale în economia mondială.  

„Ca termen strict, globalizarea semnifică 
multitudinea de transformări economico-sociale 
înregistrate de omenire în prezent, extinse la scară 
integratoare şi generate de impactul fluxurilor 
financiar-monetare transcontinentale asupra 
caracteristicilor interacŃiunilor sociale. Globalizarea 
se referă la acea transmutaŃie intervenită în structura 
şi modul de organizare a societăŃilor omeneşti care a 
dus la ampla disociere şi polarizare a statelor-naŃiune 
sau, cel puŃin, a ceea ce a mai rămas astăzi, la 
început de mileniu trei din acestea”5. Într-o lume ce 
devine din ce în ce mai interdependentă, 
evenimentele economice, politice şi militare de peste 
mări şi Ńări au un impact imediat „acasă” şi, în 
paralel, orice perturbare a mediului intern al statului-
naŃiune generează efecte în teritorii situate la mii de 
kilometri distanŃă. De fapt, globalizarea înseamnă o 
împletire între naŃional, regional şi global, astfel 
încât impactul evenimentelor de la distanŃă este 
amplificat, în timp ce majoritatea evenimentelor 
locale pot avea consecinŃe planetare semnificative. 
De aici şi teama oamenilor faŃă de efectele 
globalizării. 

Globalizarea, ca fenomen complex, 
multidimensional şi relativ omniprezent, produce o 
multitudine de efecte, cu un conŃinut şi o natură 
diversă. Astfel, se disting efecte pozitive, cum ar fi: 
cooperare economică, culturală, politică, militară, 
ecologică mai bună între statele lumi; dezvoltare 
relativ rapidă a unor sectoare economice din unele 
zone geografice; posibilitatea angajării unor actori 
non-statali în acŃiunile de combatere a sărăciei în 
lume; crearea premiselor unei dezvoltări durabile a 
omenirii. Pe de altă parte, globalizarea generează şi 

efecte negative sau nefavorabile, cum ar fi: 
menŃinerea inegalităŃilor între Nord şi Sud; 
adâncirea inegalităŃilor între veniturile realizate din 
capital şi cele din muncă; amplificarea deosebirilor 
între munca înalt calificată şi munca necalificată; 
afectarea semnificativă a rolului statului-naŃiune; 
apariŃia unor conflicte şi ameninŃări de securitate noi 
(renaşterea mişcărilor naŃionaliste, reŃele mafiote 
internaŃionale, migraŃia masivă dinspre Ńările sărace 
către cele dezvoltate)6. Pe de altă parte, globalizarea, 
prin delocalizarea industriei intensive dintr-o Ńară în 
state unde există mână de lucru calificată şi ieftină, 
cât şi prin dereglementare, afectează semnificativ 
dezvoltarea economică durabilă, mai ales în statele 
în curs de dezvoltare.  

Practic, atât prin efectele negative pe care le 
generează, cât şi prin delocalizarea unor 
întreprinderi importante şi prin dereglementare, 
globalizarea aduce atingere atât direct, cât şi indirect 
securităŃii naŃionale. Prin urmare, se poate afirma că 
globalizarea, prin efectele negative generate, mai 
ales în statele în curs de dezvoltare, constituie o 
posibilă ameninŃare la adresa securităŃii naŃionale. 

 
3. Schimbările climatice şi securitatea 

naŃională 
Astăzi, tot mai mulŃi specialişti acceptă că 

Pământul cunoaşte o schimbare accentuată a climei, 
fenomen ce are o multitudine de consecinŃe diverse 
pentru securitatea naŃională. Schimbările prevăzute 
includ creşterea nivelului mării, modificări ale 
configuraŃiei precipitaŃiilor şi secetelor şi mărirea 
frecvenŃei şi intensităŃii fenomenelor meteorologice 
extreme. În acest din urmă caz, este vorba de ploi 
torenŃiale şi/sau de căderi masive de zăpadă în timp 
scurt şi pe suprafeŃe relativ extinse, apariŃia şi 
manifestarea unor furtuni şi cicloane în regiuni în 
care altă dată asemenea evenimente meteorologice 
nu se produceau, secete îndelungate, deşertificări7. 

CondiŃiile climatice variază mult de la un loc la 
altul, de la un an la altul sau de la un parametru la 
altul. Printre manifestările schimbărilor climatice, 
considerate ca fiind probabile sau foarte probabile 
pentru secolul nostru, figurează următoarele: 
creşterea temperaturii maxime şi augmentarea 
numărului de zile calde pentru cea mai mare parte a 
zonelor terestre; creşterea temperaturilor minime şi 
diminuarea numărului de zile reci sau de zile 
geroase pentru cea mai mare parte a zonelor terestre; 
mărirea riscului de secetă pentru cele mai multe 
zone terestre; sporirea numărului de episoade intense 
de ploaie şi de zăpadă pentru cele mai multe zone 
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terestre; creşterea intensităŃii cicloanelor tropicale în 
unele regiuni şi a intensităŃii precipitaŃiilor medii şi 
maxime ce le acompaniază8. 

Schimbările climatice au un impact semnificativ, 
puternic şi direct asupra securităŃii naŃionale prin 
efectele pe care le generează în plan social, politic, 
economic, militar şi de mediu. 

Riscurile legate de schimbările climatice sunt 
reale şi efectele lor se fac deja simŃite. De aceea, 
comunitatea internaŃională a reacŃionat adecvat faŃă 
de aceste riscuri. Astfel, ONU estimează că toate 
apelurile sale de urgenŃă, începând cu 2007, erau 
legate de climat. În acelaşi an, Consiliul de 
Securitate al ONU a Ńinut prima dezbatere privind 
schimbările climatice şi implicaŃiile lor pentru 
securitatea internaŃională. La rândul său, Consiliul 
European a atras atenŃia asupra consecinŃelor 
schimbărilor climatice pentru securitatea 
internaŃională şi, în iunie 2007, a invitat Înaltul 
Reprezentant şi Comisia Europeană să prezinte un 
raport comun în cadrul reuniunii din primăvara lui 
20089. 

În prezent, efectele schimbărilor climatice se 
resimt tot mai puternic: temperaturile cresc; calotele 
glaciare se topesc; fenomenele meteorologice 
extreme devin tot mai frecvente şi câştigă în 
intensitate. Toate acestea generează consecinŃe în 
materie de securitate naŃională. În continuare, vom 
analiza câteva dintre acestea. 

Conflictele legate de resurse 
Se constată deja, în numeroase puncte de pe glob, 

diminuarea suprafeŃei de terenuri arabile, penuria de 
apă, reducerea rezervelor alimentare şi a stocurilor 
de peşte, multiplicarea inundaŃiilor şi prelungirea 
perioadelor de secetă. Schimbările climatice vor 
avea ca efect modificarea modelelor pluviometrice şi 
diminuarea rezervelor de apă dulce disponibile într-o 
proporŃie ce ar putea atinge 20-30% în unele 
regiuni10. 

Prejudiciile economice şi riscul pentru oraşele 
de coastă şi infrastructurile esenŃiale 

Potrivit estimărilor, o politică nemodificată la 
nivel mondial în ceea ce priveşte schimbările 
climatice ar putea costa economia mondială până la 
20% din PIB-ul mondial pe an11 şi această proporŃie 
va creşte încă şi mai mult în cursul anilor ce vin. 
Marile oraşe şi infrastructurile lor de susŃinere, cum 
ar fi instalaŃiile portuare şi rafinăriile de petrol, sunt 
adesea construite la Ńărm sau în deltele râurilor. 
Ridicarea nivelului apei mării şi creşterea frecvenŃei 
şi intensităŃii catastrofelor naturale constituie o 
ameninŃare gravă pentru aceste regiuni şi 
perspectivele lor economice. Astfel, coastele 

orientale ale Chinei şi Indiei, Caraibe şi America 
Centrală ar fi îndeosebi atinse. Creşterea numărului 
catastrofelor naturale şi crizele umanitare vor 
exercita o presiune considerabilă asupra resurselor 
Ńărilor donatoare, inclusiv a capacităŃilor ce permit 
ducerea operaŃiilor de ajutor de urgenŃă. 

Pierderi de teritorii şi litigii frontaliere 
Oamenii de ştiinŃă prevăd importante modificări 

ale Ńărmurilor mărilor şi oceanelor în cursul 
secolului al XXI-lea. Reculul coastelor şi 
submersiunea de vaste zone ar putea antrena pierderi 
de teritorii şi chiar dispariŃia de Ńări în întregime, de 
exemplu micile state insulare. Litigiile privind 
frontierele terestre şi maritime sau alte drepturi 
teritoriale probabil se vor multiplica. Va trebui, 
poate, să se revadă regulile dreptului internaŃional, în 
special, al dreptului mării, în ceea ce priveşte 
reglementarea litigiilor teritoriale şi frontaliere. 
ConcurenŃa pentru accesul la resurse energetice ar 
putea, de asemenea, să ia forma unui conflict pentru 
resursele situate în regiunile polare, a căror posibilă 
exploatare va duce la accentuarea încălzirii 
climatice. La rândul său, deşertificarea s-ar putea 
afla la originea unui cerc vicios ce înlănŃuie 
degradarea mediului înconjurător, migraŃiile şi 
conflictele teritoriale şi frontaliere, ce vor ameninŃa 
stabilitatea politică la nivel naŃional şi regional. 

MigraŃii datorate factorilor ambientali 
Cei care sunt deja expuşi la condiŃii sanitare 

precare, la şomaj sau la excludere socială sunt mai 
vulnerabili la consecinŃele schimbărilor climatice, ce 
ar putea provoca migraŃii între Ńări sau în interiorul 
acestora sau să le amplifice pe cele existente. 
Potrivit ONU, până în 2020, se vor număra milioane 
de migranŃi „ambientali”, acest fenomen explicându-
se, în esenŃă, prin schimbările climatice. Unele Ńări 
extrem de vulnerabile la acest fenomen cer deja ca 
migraŃiile datorate factorilor ambientali să fie 
recunoscute la nivel internaŃional. Practic, aceste 
migraŃii ar putea să se traducă printr-o creştere a 
numărului de conflicte în regiunile de tranzit şi de 
destinaŃie. În acest sens, Europa trebuie să se aştepte 
la o creştere substanŃială a presiunilor migratorii. 

SituaŃii de fragilitate şi radicalizare 
Schimbările climatice ar putea să accentueze 

instabilitatea statelor eşuate, solicitând în exces 
capacitatea deja limitată a guvernelor de a face faŃă 
eficace provocărilor cu care sunt confruntate. 
Incapacitatea unui guvern de a răspunde nevoilor de 
ansamblu ale populaŃiei sale sau să o protejeze de 
dificultăŃile induse de schimbările climatice ar putea 
să antreneze frustrări, tensiuni între diferite grupuri 
etnice şi religioase în cadrul Ńării şi o radicalizare 
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politică. Astfel, state, chiar regiuni întregi, ar putea 
fi destabilizate. 

Tensiuni legate de aprovizionarea energetică  
Unul dintre principalele conflicte potenŃiale 

pentru obŃinerea resurselor este legat de o 
concurenŃă sporită pentru accesul la resursele 
energetice şi controlul lor, ceea ce, aşa cum se 
manifestă, este o cauză a instabilităŃii. Totuşi, dat 
fiind că o mare parte a rezervelor mondiale de 
hidrocarburi se află în regiuni vulnerabile la 
consecinŃele schimbărilor climatice şi că numeroase 
state producătoare de petrol şi gaz trebuie deja să 
facă faŃă unor importante probleme socioeconomice 
şi demografice, această instabilitate tinde să crească 
în amplitudine. Această evoluŃie poate, la rândul său, 
să antreneze o mai mare insecuritate a aprovizionării 
energetice şi o concurenŃă sporită pentru accesul la 
resurse. 

Presiuni asupra guvernării internaŃionale  
În cazul în care comunitatea internaŃională nu va 

face faŃă ameninŃărilor expuse anterior, 
multilateralismul va putea fi sortit eşecului. 
ConsecinŃele schimbărilor climatice vor stârni 
resentimente între principalii responsabili ai acestui 
fenomen şi persoanele cele mai afectate. Acestea 
sunt doar incidenŃele politicilor ce vizează să 
atenueze schimbările climatice (sau eşecul acestor 
politici), care vor determina tensiuni politice la nivel 
naŃional şi mondial. PotenŃiala fractură nu este doar 
o diviziune Nord-Sud, ci va fi una de tip Sud-Sud, în 
special cu aportul crescut în emisiile mondiale al 
Chinei şi Indiei. Arhitectura de securitate 
internaŃională, deja supusă unor tensiuni, va face 
obiectul unor presiuni crescânde în anii ce vin. 

Diminuarea efectelor negative ale schimbărilor 
climatice intră în responsabilitatea fiecărei Ńări, a 
organizaŃiilor regionale şi internaŃionale care trebuie 
să îşi unească şi să îşi concerteze eforturile. Numai 
în acest mod este posibilă asigurarea stabilităŃii şi 
securităŃii la nivel naŃional, regional şi internaŃional. 

 
4. Impactul diverselor crize asupra securităŃii 

naŃionale 
În prezent, se manifestă crize locale, regionale şi 

globale în toate domeniile de activitate, de la cele 
economice la cele referitoare la apa potabilă. Toate 
au un impact negativ semnificativ asupra securităŃii 
naŃionale pe toate componentele acesteia. Astfel, 
criza economică duce la diminuarea PIB-ului, la 
reducerea numărului locurilor de muncă şi creşterea 
şomajului, la reducerea producŃiei de bunuri şi 
servicii, la scăderea exporturilor etc. Prin aceste 

efecte se acŃionează direct asupra securităŃii sociale, 
ca parte a securităŃii naŃionale, putându-se ajunge la 
instabilitate politică şi socială. La rândul ei, criza 
alimentară poate afecta serios stabilitatea socială, 
politică şi militară a societăŃii, ceea ce se va reflecta 
în diminuarea semnificativă a securităŃii naŃionale şi 
creşterea insecurităŃii sociale şi politice a cetăŃenilor 
Ńării. La fel, criza energetică are consecinŃe şi în 
planul securităŃii, atât prin reducerea resurselor 
alocate apărării şi securităŃii naŃionale, cât şi prin 
adoptarea unor măsuri de reducere a consumurilor 
de produse petroliere în toate sectoarele de 
activitate. 

Diminuarea efectelor acestor crize asupra 
securităŃii naŃionale se poate face prin investiŃii 
masive, concertate şi continue în capitalul uman. 
Ridicarea nivelului de cunoaştere al cetăŃenilor, prin 
şcolarizarea acestora judicios gestionată, orientată 
spre nevoile prezente şi, mai ales, viitoare ale 
societăŃii, permite ocuparea forŃei de muncă pe timp 
de criză şi pregătirea ei pentru perioada ieşirii din 
criza economică. Pe de altă parte, capitalul uman 
este mai puŃin perisabil decât cel financiar şi relativ 
mai facil de gestionat. În plus, un grad ridicat de 
instruire al cetăŃenilor, în deplin consens cu cerinŃele 
dezvoltării social-economice, facilitează trecerea la 
societatea cunoaşterii care, fără îndoială va avea un 
impact benefic asupra securităŃii naŃionale. 

Criza demografică manifestată prin diminuarea 
creşterii, pe de o parte, şi îmbătrânirea populaŃiei 
Ńării, pe de altă parte, se va reflecta şi în planul 
securităŃii naŃionale. În acest sens, se va asista la o 
diminuare semnificativă a cetăŃenilor apŃi pentru 
serviciul militar şi activi economic, ceea ce va crea 
dificultăŃi pentru asigurarea resursei umane, 
financiare şi materiale necesare susŃinerii adecvate a 
securităŃii naŃionale. În plus, criza demografică poate 
fi accentuată prin emigraŃia cetăŃenilor români în alte 
state ale UE în speranŃa găsirii unor condiŃii de viaŃă 
şi muncă mai bune. În planul securităŃii naŃionale, un 
impact negativ îl poate avea creşterea numărului de 
imigranŃi non-europeni veniŃi în România în 
căutarea unor condiŃii de viaŃă şi muncă superioare 
celor din Ńările de origine. Adaptarea acestora şi 
eventual integrarea lor se face în timp, ceea ce poate 
crea dificultăŃi în domeniul securităŃii naŃionale 
printr-un comportament diferit de cel al autohtonilor. 

 
Concluzii 

Securitatea naŃională, ca ansamblul condiŃiilor 
propice vieŃii şi activităŃii oamenilor, este o realitate 
dinamică şi un construct conştient, voluntar, 
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concertat şi constant al instituŃiilor statului, al 
cetăŃenilor Ńării şi al organizaŃiilor societăŃii civile cu 
vocaŃie securitară. Ea este influenŃată de o 
multitudine de ameninŃări diverse (simetrice, 
asimetrice, convenŃionale, neconvenŃionale, hibride), 
precum şi de următoarele fenomene şi procese: 
globalizarea; crizele diferite pe care societatea le 
cunoaşte (criza economico-financiară, criza 
energetică, criza apei, criza energetică, criza 
demografică); schimbările climatice. Acestea din 
urmă, prin efectele lor, se manifestă ca ameninŃări 
pentru securitatea naŃională. 

Diminuarea efectelor ameninŃărilor menŃionate se 
poate face prin eforturi concertate ale tuturor 
actorilor cu competenŃe în materie de securitate 
naŃională. Astfel, la nivel naŃional, se pot adopta 
măsuri economice şi sociale atractive pentru 
cetăŃenii Ńării respective, în aşa fel încât aceştia să nu 
dorească să-şi părăsească Ńinutul natal pentru a 
emigra în căutarea unor condiŃii de viaŃă şi de muncă 
mai bune. De asemenea, se pot adopta măsuri 
economice, sociale, politice, legislative fie de 
încurajare a imigraŃiei, fie de stopare a acesteia. 

Deoarece efectele ameninŃărilor de securitate sunt 
cumulative şi măsurile adoptate, la nivel naŃional, 
pentru diminuarea lor se impun a fi concertate, 
constante, continue şi sistematice, pe de o parte, şi 
corelate cu cele regionale şi internaŃionale, pe de altă 
parte. 
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În această lucrare se prezintă unele aspecte 
teoretice şi practice cu privire la necesitatea 
creşterii securităŃii sistemelor nucleare, militare şi 
civile, cu toate că acestea îşi perfecŃionează 
continuu sistemele de securitate. Analiza securităŃii 
sistemelor nucleare impune cercetarea aprofundată, 
ştiinŃifică a tuturor factorilor, condiŃiilor şi 
argumentelor, a periculozităŃii insecurităŃii acestor 
sisteme şi a consecinŃelor sale asupra păcii şi 
securităŃii mondiale. În acest context, este necesar şi 
studiul problematicii declanşării unui război nuclear 
în urma unor accidente sau catastrofe nucleare, deşi 
sistemele de supraveghere actuale şi parităŃile 
nucleare între cei doi actori nucleari principali au 
redus considerabil probabilitatea declanşării unui 
război nuclear. 

Cuvinte-cheie: securitate, fiabilitate, sisteme 
nucleare, război nuclear, siguranŃa în funcŃionare. 

 
1. ConsideraŃii introductive 

Omenirea poate utiliza energia nucleară în 
scopuri paşnice, în folosul său (ca surse inepuizabile 
de energie în domeniul transporturilor, al medicinii, 
al energiei electrice, termice etc.) sau pentru 
distrugere în masă (eg. ADM). Progresele ştiinŃei şi 
tehnologiei se pot folosi pentru dezvoltarea durabilă 
sau pentru autodistrugere, în conformitate cu 
alegerile pe care le fac oamenii. 

Se poate vorbi despre un paradox care constă în 
faptul că raŃiunea umană găseşte acceptabilă 
cheltuirea unei mari părŃi din resursele omenirii cu 
scopul de a crea arme nucleare pentru distrugere în 
masă, iar aceasta să fie considerată o bază pe care să 
se întemeieze pacea. Este evident că fundamentarea 
păcii   pe  o  bază  care   presupune   ameninŃarea  cu  

 
 
 

distrugerea omenirii are un caracter eronat şi extrem 
de riscant, în totală contradicŃie cu dezvoltarea 
durabilă a omenirii. 

Sunt, de asemenea, periculoase concepŃiile de 
folosire „limitată” a armelor nucleare sau de 
desfăşurare a războiului şi de „câştigare” a lui. 
Câteva puteri nucleare încă mai consideră că ar 
putea să fie angajate în războaie majore în care se 
vor folosi arme nucleare. Rusia, China şi Coreea de 
Nord au tuneluri subterane în munŃi pentru protecŃia 
sistemelor de arme nucleare, ceea ce înseamnă că 
sunt pregătite pentru un război atomic.1 

Acumularea continuă a arsenalelor nucleare, în 
urma desfăşurării cursei înarmărilor nucleare, 
reprezintă una dintre cele mai mari ameninŃări la 
adresa umanităŃii, iar utilizarea acestora într-un 
eventual război nuclear ar putea distruge viaŃa pe 
planeta albastră. Este periculoasă şi ideea 
posibilităŃii purtării unui război nuclear ce nu ar avea 
consecinŃe catastrofale asupra vieŃii pe planeta 
Pământ. Unii cercetători îşi pun întrebarea dacă nu 
cumva vom fi atraşi într-un nou război cald sau rece, 
din cauza unor similitudini dintre timpurile noastre 
şi anii 19302. Noi suntem de părere că există această 
posibilitate, care trebuie să dea serios de gândit 
guvernelor statelor posesoare de arme nucleare 
pentru a lua încă de pe acum cele mai potrivite 
măsuri de preîntâmpinare a unei catastrofe nucleare. 

Acelaşi autor3 se întoarce cu jumătate de secol în 
urmă, când SUA aveau 24.000 de arme nucleare 
operaŃionale, URSS – 2.500, iar Regatul Unit şi 
FranŃa – maxim 50. În prezent, SUA au 1980, Rusia 
are 4.537-6.537, China – între 200 şi 1.000, iar India, 
Pakistan, Regatul Unit, FranŃa şi Israel au fiecare între  
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una şi 400 de arme nucleare operaŃionale. Rezultă că 
raportul dintre numărul de arme atomice deŃinute de 
SUA şi Rusia, comparativ cu celelalte puteri nucleare 
a scăzut de peste 100 de ori şi va continua să scadă. În 
urmă cu mai bine de cinci decenii, numai SUA şi 
Rusia aveau rachete balistice intercontinentale, dar, în 
prezent, peste 20 de state pot să le producă şi numărul 
lor este în creştere. Dacă Rusia şi Pakistan au plănuit 
să utilizeze armele nucleare, primele pentru a lovi 
forŃele convenŃionale inamice, cine poate şti câte alte 
state posesoare de ADM vor adopta în viitor aceeaşi 
doctrină? 

Considerăm aberantă orice doctrină sau concepŃie 
ce presupune că declanşarea unui război nuclear ar 
putea fi raŃională. Numeroşi oameni de ştiinŃă, 
specialişti în fizica nucleară şi în alte domenii, 
argumentează convingător că unele consecinŃe ale 
acumulării de arme nucleare sunt de o gravitate 
evidentă, deoarece pericolele ce planează asupra 
omenirii sunt reale şi pot culmina cu declanşarea 
unei catastrofe nucleare dintr-o eroare ştiinŃifică, 
tehnologică sau umană, ori dintr-o acŃiune teroristă. 

De aceea, se impun noi cercetări şi măsuri ce ar 
conduce la micşorarea pericolului unui război 
nuclear (unui conflict nuclear) declanşat din eroare. 
Astfel, câŃiva analişti politico-militari americani4 au 
ajuns la concluzia că există posibilitatea ca unele 
arme nucleare să cadă în mâinile unor persoane 
neautorizate în timpul crizelor politice. 

 
2. O abordare teoretică a sistemelor nucleare 
Din categoria sistemelor nucleare fac parte 

sistemele  nucleare  militare  şi  cele  civile  (centrale 
nuclearo-electrice, reactoare nucleare, centre de 

stocare a deşeurilor radioactive, complexe nucleare 
(atomice), uzine nucleare, uzine de combustibil 
nuclear, acceleratoare de particule etc.). 

Se poate admite că rolul factorului politic este 
unul de responsabilitate extremă, deoarece trebuie să 
echilibreze problemele de ordin tehnic cu implicaŃiile 

economice, politice, sociale, militare, ecologice etc. 
Cheia deciziilor corecte constă în capacitatea 
decidentului politic de a înŃelege principiile 
fundamentale ale securităŃii sistemelor mari şi apoi a 
le aplica la condiŃiile concrete. Sistemele tehnice 
complexe, cum sunt şi cele nucleare, fac parte din 
aceste sisteme mari. În categoria celor din urmă intră 
şi marile unităŃi, armatele statelor, precum şi forŃele 
armate de coaliŃie/alianŃă. 

Sistemele nucleare civile (SNC) şi sistemele de 
arme nucleare se deosebesc de sistemele tehnice 
„mici” sau simple5 atât cantitativ (numărul de 
elemente componente), cât şi calitativ, printr-un 
nivel superior de organizare şi prin conexiuni 
reciproce complexe de funcŃionare între elementele 
componente. După complexitatea structurii şi a 
funcŃiilor realizate de sisteme, acestea se clasifică în: 
sisteme simple, sisteme complexe şi sisteme mari 
(ultracomplexe). Sistemele mari (din categoria 
cărora fac parte şi cele nucleare) îndeplinesc funcŃii 
complexe, conŃin un număr foarte mare de elemente 
legate printr-un număr extrem de mare de conexiuni 
şi au un mod de funcŃionare care este influenŃat de 
un număr foarte mare de factori aleatori (externi şi 
interni) greu de anticipat.  

Printre cauzele acestei nedeterminări se pot 
enumera următoarele: decizia se ia în condiŃii de 
informare incompletă; mulŃimea de stări posibile a 
acestor sisteme nu permite analiza şi descrierea 
tuturor stărilor, ceea ce face ca la proiectare să fie 
luate în calcul numai situaŃiile cele mai probabile; 
este greu de stabilit precis şi complet toate 
conexiunile între diferite funcŃii ale subsistemelor 
componente. 

În Figura nr. 1 se prezintă schema generală de 
funcŃionare a unui SNC şi/sau unui sistem de arme 
nucleare, schemă care este valabilă pentru 
funcŃionarea oricărui sistem mare. Această schemă 
conŃine un proces comandat, un echipament de 
conducere logică şi o aparatură de măsură şi control. 
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Figura nr. 1. Schema generală de funcŃionare a unui sistem nuclear civil sau militar6 
 
 

Din această figură reiese că funcŃionarea rachetelor 
balistice sau altor a arme nucleare este coordonată de 
subsistemul de comandă (A), care cuprinde mai multe 
elemente (subsisteme): reŃeaua informaŃională, 
subsistemul prelucrării conŃinutului informaŃiei şi 
subsistemul om-tehnică.7 Aşadar, în blocul de comandă 
A este cuprins şi omul cu erorile lui. 

SiguranŃa în funcŃionare a SNC sau a sistemelor 
de arme nucleare are o importanŃă enormă, 
defectarea unor elemente putând declanşa accidente 
sau chiar catastrofe nucleare. Lipsa siguranŃei în 
ceea ce priveşte funcŃionarea optimă a acestui tip de 
sisteme poate duce la defectarea acestora. 
DefecŃiunile apar sub influenŃa unui ansamblu de 
factori. Aceştia depind de acŃiunile operatorilor, cum 
ar fi nerespectarea regulilor de exploatare sau de 
mentenanŃă, de caracteristicile interne ale sistemului 
de arme nucleare (alegerea eronată a structurii 
sistemului, a schemelor principale, a regimurilor de 
funcŃionare etc.), sau de influenŃele factorilor externi 
(geoclimatici, hidraulici, mecanici, de radiaŃie etc.), 
cu specificaŃia că toŃi aceşti factori sunt într-o 
complexă interdependenŃă, greu de cuantificat. 

Cu cât nivelul de complexitate este mai mare, cu 
atât mai dificilă este aprecierea siguranŃei sistemelor 
în funcŃionare. Pentru aprecierea justă a siguranŃei în 
funcŃionare a SNC sau a sistemelor de arme 
nucleare, este esenŃială cunoaşterea urmărilor 
produse de funcŃionarea defectuoasă a unor elemente 
sau subsisteme componente, aspecte ce vor fi 
prezentate în paginile următoare. 

Deoarece conducerea are o importanŃă foarte 
mare în utilizarea SNC sau sistemelor de arme 
nucleare, sunt necesare analize şi studii în scopul 
stabilirii unor criterii obiective de estimare a calităŃii 
conducerii ierarhice, care ajunge în final la vârful 
piramidei sistemului politico-militar, pentru că 
fiecare sistem face parte dintr-un sistem superior. 
Dar, din nefericire, aprecierea calităŃii conducerii 
reprezintă o problemă încă insuficient studiată.8 

Calitatea funcŃionării SNC sau a sistemului de 
arme nucleare poate fi apreciată în funcŃie de o serie 
de factori ce Ńin de concepŃia, proiectarea, fabricarea 
(construcŃie), exploatarea şi mentenanŃa sistemelor. 
În zilele noastre, sistemele cu o „calitate foarte înaltă 
pe o perioadă lungă de timp”9 nu pot fi realizate 
decât cu cheltuieli substanŃiale. În consecinŃă, este 
necesară executarea controalelor (verificărilor) 
permanente a stării tehnice şi de întreŃinere a 
sistemelor pentru prevenirea apariŃiei unor defecte. 

FuncŃionarea sistemelor de arme nucleare şi a 
SNC este influenŃată de o mulŃime de factori aleatori 
şi, de aceea, aceste sisteme sunt stohastice, analiza 
lor necesitând discuŃii legate de spaŃiile 
probabilistice; totodată, ele sunt şi sisteme ergadice, 
adică sisteme om-tehnică. De aceea, trebuie studiată 
problematica legată de complexul biotehnic 
operator-sistem-mediu. Aceste aspecte sunt studiate 
de o nouă disciplină, ergadica; aceasta analizează 
calitatea, fiabilitatea şi eficacitatea sistemelor 
biotehnice, aprecierea calităŃii cooperării om-tehnică 
şi asigurarea compatibilităŃii elementelor sistemului  
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A – bloc de comandă logică; 
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operator-maşină-mediu sub toate aspectele 
(informaŃional, biofizic, economic, politic).  

Diversitatea factorilor aleatori ai unor situaŃii 
deosebit de complexe ce se desfăşoară pe spaŃii largi 
şi cu intensităŃi ridicate constituie elemente care 
impun sistemelor de arme nucleare cel puŃin 
următoarele cerinŃe principale: continuitatea 
conducerii; confidenŃialitatea acŃiunilor; unitatea 
informaŃională; flexibilitatea funcŃională şi a 
reglajelor (Figura nr. 2). 

Aceste patru cerinŃe impun utilizarea unor 
subsisteme de mare fiabilitate, tehnici şi măsuri 
speciale pentru a face faŃă acŃiunilor cu efecte de 
mare periculozitate (explozii, dezintegrări, blocaje 
etc.), ceea ce determină un comportament al 
sistemelor de arme nucleare tolerant la acŃiuni 
perturbatoare şi distructive, rezistent, în funcŃie de 
nivelul de risc asumat şi de preŃul de cost suportat.10
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Figura nr. 2. CerinŃele sistemului de arme nucleare1 
 

Există un anumit decalaj între cerinŃele care se 
impun în faza de concepŃie-dezvoltare a unui sistem 
şi rezultatele obŃinute pe timpul utilizării/exploatării 
acestuia, acest decalaj fiind cu atât mai mare cu cât 
între momentul proiectării şi cel al rezultatelor apare 
o diferenŃă mai mare de timp. Această distanŃă, 
cauzată de   cognoscibilitate, tehnologie şi timp, 
determină comportări periculoase ale sistemului 
dacă asupra lor acŃionează factori perturbatori, care 
pot produce explozii, radiaŃii etc., antrenând 
consecinŃe dezastruoase asupra persoanelor care se 
află în zona de risc. De aceea, se impune tratarea cu 
atenŃie deosebită a securităŃii acestor SNC sau 
sisteme de arme nucleare, atât pe baza tehnicilor de 
fiabilitate şi viabilitate moderne, cât şi a unor 
metode noi în concordanŃă cu caracterul integronic 
al securităŃii acestor sisteme.11 

Securitatea SNC şi a sistemelor de arme nucleare 
reprezintă o problemă socială şi apoi una 
funcŃională,  din cauza  distrugerilor  pe care le poate 

produce societăŃii (umanităŃii) insecuritatea acestor 
sisteme, ceea ce demonstrează că problema 
securităŃii pentru aceste sisteme este esenŃială. 
Niciun sistem nu poate fi desprins de mediu şi 
trebuie apreciat în strânsă corelaŃie cu parametrii săi 
funcŃionali şi cu specificul său în ceea ce priveşte 
fiabilitatea, viabilitatea şi securitatea.12 Fiabilitatea 
(R) se exprimă în funcŃie de timp (t) şi are două 
componente: siguranŃa în funcŃionare (S) şi 
mentenanŃa (M), iar, simbolic, această relaŃie poate 
fi exprimată astfel: 

R(t) = S + M. 
Pentru sistemul de arme nucleare sau pentru 

SNC, dinamica valorii fiabilităŃii se poate reprezenta 
ca în Figura nr. 3. Rezultă că nivelul optim al 
fiabilităŃii este determinat de costurile minime 
(Cmin). Aceasta înseamnă că nivelul de fiabilitate 
nu poate fi mult mai mare decât fiabilitatea optimă 
din cauza costurilor care nu pot fi suportate de 
bugetul apărării. 
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Figura nr. 3. Dinamica fiabilităŃii – R(t)13 
 

Dacă viabilitatea (V) unui sistem este capacitatea 
sa de a-şi conserva caracteristicile de fiabilitate şi de 
operativitate, când variaŃiile mărimilor de intrare şi 
perturbaŃiile (externe şi interne) provoacă schimbări 
majore ale condiŃiilor pentru care a fost proiectat şi 
construit, atunci aceste schimbări pot fi interpretate 
ca nişte condiŃii de excepŃie, având ca efecte 
excepŃii, erori funcŃionale sau întreruperi 
(defecte/deteriorări)14. Cunoscând posibilităŃile de 
readaptare/reconfigurare (Ra) şi rezerva de fiabilitate 
(Mf), viabilitatea (V) se poate exprima astfel: 

V = Ra + Mf 
Atunci, securitatea (Sec) SNC sau a sistemelor de 

arme nucleare poate avea trei componente15: conservarea/ 
remodelarea (Cv), readaptarea funcŃională (Ra) şi 
siguranŃă în funcŃionare (S): 

Sec = Cv + Ra + S 
O infracŃiune16, o excepŃie sau o eroare a unui 

subsistem, care contribuie la securitatea sistemului, 
poate produce o defecŃiune a sistemului de arme 
nucleare sau SNC.17 

Similar fiabilităŃii şi viabilităŃii, securitatea 
depinde de costuri şi are o valoare optimă dacă 
satisface criteriul ce reprezintă o corelaŃie, un raport 
între cost şi risc. Pornind de la teorema lui Bayes, se 
pot calcula parametrii securităŃii sistemelor, 
probabilitatea (p) de fatalitate a producerii 
infracŃiunii care destabilizează sistemul de arme 
nucleare sau SNC şi valoarea optimă a lui p, notat cu 
p*, pentru care corespund costurile minime ale 
sistemului de securitate. 

Dacă se cunoaşte nivelul de securitatea (S) în 
funcŃie de riscul asumat (r), atunci se poate 
reprezenta  nivelul de securitate a sistemului de arme 
nucleare sau a SNC, S(r), în funcŃie de costuri (c) şi 
rezultă costurile minime (Cmin) şi securitatea 
optimă (So).18 

 
Figura nr. 4. Dinamica securităŃii (S)19 
 

Asigurarea securităŃii sistemului de arme 
nucleare sau a SNC depinde de măsurile şi 
mecanismele de securitate, care sunt perisabile, iar 
compromiterea lor reprezintă doar o problemă de 
analiză, timp şi bani din partea inamicului. În 
consecinŃă, orice mecanism de securitate „îngheŃat” 
al sistemului de arme nucleare sau al SNC este în 
mod sigur compromis. 

Securitatea se diferenŃiază de fiabilitate şi 
viabilitate prin raportul energetico-informaŃional20 al 
sistemului de arme nucleare sau SNC, raport care 
trebuie analizat ca o expresie a dinamismului şi a 
mutaŃiei dinspre energetic spre informaŃional.21 Pe 
baza analizei raportului energetico-informaŃional al 
securităŃii sistemelor nucleare sunt definite: 
funcŃionarea în securitate, protecŃia fizică şi de 
personal şi protecŃia informaŃiilor. 

Apreciem că, în securitatea sistemelor de arme 
nucleare, protecŃiei informaŃiilor trebuie să i se 
acorde un rol prioritar; frauda informaŃională este 
greu de descoperit şi de contracarat, la fel ca şi 
viruşii informatici. ProtecŃia informaŃiilor reprezintă 

Cem – costuri de exploatare şi       
mentenanŃă; 

Cap  – costuri de achiziŃie/producŃie; 
CT   – Costuri totale 
Ro    – Fiabilitate optimă 
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componenta informaŃională a raportului energetico-
informaŃional, alături de protecŃia de personal. 

3. Insecuritatea sistemelor de arme nucleare 
– o abordare practică 

Există din ce în ce mai multe cazuri în care sunt 
condamnate gravele pericole ce decurg din 
continuarea cursei înarmărilor nucleare în era 
informaŃională. 

Războiul nuclear poate fi declanşat atât printr-o 
decizie politică, cât şi prin accident sau catastrofă. 
Analiza acestei posibilităŃi a făcut, în trecut, 
subiectul mai multor lucrări, fiind obiectul 
dezbaterilor forului suprem al ONU. Posibilitatea 
declanşării unui război nuclear ca urmare a unui 
accident sau a unei catastrofe, care ar putea constitui 
preludiul distrugerii nucleare planetare, este 
minimalizată de reprezentanŃii unor state. 
Argumentele sunt tehnocratice, în contradicŃie cu 
realităŃile şi nu reuşesc să ofere garanŃii viabile, 
suficiente pentru a putea vorbi despre un nivel 
satisfăcător de securitate în acest sens.  

Guvernele Ńărilor democratice încearcă să 
împiedice o catastrofă nucleară şi depun eforturi 
pentru oprirea cursei înarmărilor nucleare şi 
promovării colaborării şi încrederii, necesară pentru 
crearea climatului favorabil micşorării arsenalelor 
nucleare. 

Conform prevederilor Protocolului de la Kyoto 
(la ConvenŃia cadru a ONU cu privire la schimbările 
climatice), statele respective s-au obligat să ia toate 
măsurile necesare unei dezvoltări durabile şi a 
cercetării şi promovării tehnologiilor favorabile 
protecŃiei mediului, care să reducă la minimum 
efectele adverse, inclusiv impactul asupra factorilor 
sociali, de mediu şi economici. 

În consecinŃă, este necesară evaluarea 
tehnologiilor nucleare, comparativ cu alte tehnologii, 
cu privire la impactul lor asupra schimbărilor 
climatice, securităŃii şi dezvoltării durabile. 
Totodată, se impune implementarea unor programe 
naŃionale şi regionale, care să conducă la 
minimizarea schimbărilor climatice şi a impactului 
negativ asupra mediului şi securităŃii; aceste 
programe s-ar putea referi, printre altele, la 
gestionarea deşeurilor nucleare şi de altă natură, 
precum şi la adaptarea tehnologiilor nucleare la 
dezvoltarea durabilă. 

Totodată, în conformitate cu Protocolul 
menŃionat este necesar ca statele lumii să coopereze 
pentru dezvoltarea durabilă, inclusiv pentru 
transferul şi accesul la tehnologii nucleare eficiente 
din punct de vedere al protecŃiei mediului şi 
formularea unor programe pentru transferul efectiv 

al tehnologiilor eficiente de mediu; documentul 
defineşte un mecanism de dezvoltare nepoluantă în 
scopul asistării statelor în efortul lor de realizare a 
dezvoltării durabile şi minimizare a efectelor 
schimbării climatice. Pentru dezvoltarea durabilă, 
tehnologiile nucleare trebuie evaluate din punct de 
vedere al efectelor de mediu, economice, sociale, 
politice, militare şi culturale. În acest sens, ONU şi 
AgenŃia InternaŃională pentru Energie Atomică ar 
trebui să îşi aducă o contribuŃie din ce în ce mai 
eficientă şi eficace. 

Prevederile Tratatului cu privire la neproliferarea 
armelor nucleare (TNP), adoptat de Adunarea 
Generală a ONU (la 12 iunie 1968), Ńin seama de 
consecinŃele distrugătoare ale unui război nuclear 
pentru întreaga omenire, de avantajele utilizării 
paşnice a tehnologiei nucleare şi de necesitatea 
dezarmării nucleare şi a interzicerii experienŃelor 
nucleare, se promovează întărirea încrederii între 
state în vederea încetării producŃiei de arme nucleare 
şi lichidării stocurilor existente printr-un tratat de 
dezarmare generală şi totală. 

Realizarea rachetelor cu mai multe focoase a 
redus cu mult sub 100 numărul de focoase nucleare 
din încărcăturile multiple dirijabile independent 
pentru rachete (Multiple Independently Targetable 
Reentry Vehicle - MIRV) necesare pentru a lovi 100 
de silozuri, rezultatul fiind, deci, în favoarea celui 
care ar acŃiona primul butonul nuclear. În 
consecinŃă, fabricarea rachetelor MIRV reprezintă 
una dintre cele mai periculoase acŃiuni din cursa 
înarmărilor nucleare. În acest fel, a crescut 
substanŃial riscul declanşării unui război nuclear 
neintenŃionat, pentru că s-a produs o nouă modalitate 
de obŃinere a unor avantaje strategice. Într-un studiu 
destinat armelor nucleare, elaborat de ONU, se arată 
că, odată cu perfecŃionarea MIRV-urilor, a crescut 
ameninŃarea ca doar o fracŃiune din ICBM-urile22 
unei părŃi (forŃe proprii sau ale adversarului) să 
poată distruge, dintr-o primă lovitură, ICBM-urile 
adversarului aflate în silozuri. Această situaŃie este, 
de aceea, considerată potenŃial instabilă, căci, în 
timpul unui conflict/unei crize, fiecare parte ar putea 
opta pentru lansarea rachetelor sale în loc să rişte 
distrugerea lor de către adversar23. 

Prin urmare, putem afirma că orice perfecŃionare 
tehnologică a armelor nucleare strategice, orice 
modernizare a lor amplifică riscurile declanşării unui 
război nuclear prin accident (eroare). 

În deceniul al şaptelea din secolul al XX-lea, a 
început construirea de submarine (propulsate cu 
ajutorul reactoarelor nucleare) dotate cu rachete 
balistice (submarine-launched ballistic missile – 
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SLBM).Vulnerabilitatea acestor mijloace este astăzi 
din ce în ce mai mare. În consecinŃă, SLBM-urile, 
deşi au fost destinate unor utilizări tactice, s-au 
transformat într-o armă capabilă să fie folosită 
pentru o primă lovitură nucleară. Cunoaşterea 
acestui risc de către adversar poate avea un efect 
periculos, după formula ,,ori le utilizezi, ori sunt 
distruse”24. 

Este de remarcat însă faptul că sistemul de 
comunicare între comandamentul central şi 
submarinele dotate cu rachete balistice nucleare nu 
oferă suficientă siguranŃă pentru garantarea faptului 
că ordinul de atac le poate parveni25. „Toate aceste 
condiŃii, cumulate, imprimă un caracter 
destabilizator SLBM-urilor, ceea ce accentuează 
tendinŃa de a le transforma dintr-o forŃă de ripostă 
într-una de primă lovitură”26. Rachetele balistice 
intercontinentale lansate de pe submarine prezintă, 
prin urmare, caracteristici comune cu cele ale 
mijloacelor examinate mai sus, care le fac 
susceptibile de a declanşa un război nuclear prin 
accident, ca o consecinŃă a vulnerabilităŃii lor. 

Potrivit aprecierilor unor specialişti, „în cazul 
submarinelor nucleare, există şi unele aspecte 
specifice de vulnerabilitate, legate mai ales de stres, 
căruia îi pot fi supuşi comandanŃii şi membrii 
echipajelor”27. Dacă regulamentele marinei SUA 
prevăd, de pildă, o procedură cât se poate de 
complicată, implicând participarea mai multor 
factori în procesul de declanşare a ,,cheii” pentru 
pornirea atacului nuclear, în fapt, există o serie 
întreagă de elemente care, în succesiunea sau 
completarea lor, ar putea produce declanşarea unui 
război nuclear, în pofida rigorii acestor reglementări. 

„Există astăzi în lume – afirmă Barnaby – peste 
100 de submarine nucleare strategice, iar din ele, cel 
puŃin 40 sunt, în fiecare moment, pe mările şi 
oceanele lumii. Gândul că un radiotelegrafist şi 
căpitanul de pe unele din aceste submarine ar putea 
conspira împreună pentru a declanşa un lanŃ de 
evenimente care ar putea duce la distrugerea 
emisferei de nord a planetei nu este, cu siguranŃă, un 
gând liniştitor. Bombardierele strategice înzestrate 
cu arme nucleare conŃin şi ele elemente de 
vulnerabilitate de genul celor menŃionate mai sus. 
ApariŃia unor defecŃiuni sau accidente la asemenea 
mijloace de purtare la Ńintă a armelor nucleare ar 
putea cauza cu uşurinŃă accidente deosebit de 
grave.”28 

În continuare, consider că este relevantă 
exemplificarea câtorva accidente şi incidente ale 

unor submarine nucleare, unele dintre acestea foarte 
grave.  

În anul 1966, un bombardier american de tipul B-
52, având la bord patru bombe atomice cu o 
capacitate de distrugere de 25 de megatone TNT s-a 
ciocnit cu un avion cisternă KC-135 A, în timpul 
aprovizionării în aer cu carburanŃi, deasupra 
localităŃii Palomares din Spania. „Puterea bombelor 
atomice aflate la bord era egală cu aceea a 5.000 de 
bombe de tipul celei lansate la Hiroshima”29. Una 
dintre cele patru bombe a rămas intactă, alta a căzut 
în apele mării, de unde a fost recuperată ulterior, iar 
celelalte două s-au deteriorat când s-au lovit de 
pământ şi pulberea de plutoniu s-a răspândit pe o 
suprafaŃă foarte întinsă. Opinia publică a reacŃionat 
puternic; revista franceză L’Express a scris 
următoarele: ,,24.000 de ani de radioactivitate – iată 
riscurile la care sunt expuşi locuitorii Palomaresului. 
Aceasta este durata pe care o pot avea efectele 
radioactive ale plutoniului-239 care s-a degajat 
împreună cu uraniul-235”. Un strat de pământ de pe 
aproximativ 2 hectare a fost strâns şi transportat în 
SUA, încărcat în recipiente, spre a fi ,,îngropate” la 
un depozit de deşeuri radioactive. Pe alte 224 ha     
s-au întreprins măsuri de decontaminare30. 

Însă, accidentul la care am făcut referire nu este 
singurul accident de acest tip. În 1956, un 
bombardier B-47, cu rachete nucleare la bord, a 
dispărut în largul Mării Mediterane; în acelaşi an, un 
bombardier B-52 a lansat din greşeală o bombă 
atomică în apropierea bazei Kirkland, statul New 
Mexico, iar un bombardier B-47 s-a prăbuşit la 
Lankenheater, în sud-estul Angliei. 

În acest context, frecvenŃa întrebărilor referitoare 
la securitatea noastră, a tuturor, este deplin 
justificabilă. 

În aprilie 2013, ministrul norvegian de externe, 
Espen Barth Eide, a moderat, la Oslo, o conferinŃă 
internaŃională cu privire la impactul utilizării 
armelor nucleare. Au participat reprezentanŃi din 127 
de state, precum şi ai ONU, ai Comitetului 
InternaŃional al Crucii Roşii, ai mişcării Crucii şi 
Semilunii Roşii şi ai societăŃii civile, care au 
dezbătut consecinŃele umanitare globale ale 
exploziilor nucleare.31 ReprezentanŃii organizaŃiilor 
umanitare prezente la conferinŃă au declarat că vor 
milita pentru rediscutarea interzicerii armelor 
nucleare în întreaga lume. Dar statele membre ale 
Consiliului Permanent de Securitate al ONU, toate 
puteri nucleare, nu au trimis niciun reprezentant la 
acest eveniment. Concluziile conferinŃei accentuau 
ideea că efectele unei explozii nucleare vor fi atât de 



 
 
 
 

 
 128 

catastrofale, încât vor depăşi posibilităŃile oricărei 
Ńări de a face faŃă la ele. Practic, niciun stat şi nici o 
organizaŃie nu poate gestiona cu succes adecvat 
urgenŃa umanitară cauzată de detonarea unei arme 
nucleare şi nici să asigure asistenŃa necesară celor 
afectaŃi. 

PotenŃialul distructiv nuclear există în continuare 
şi efectele detonării unei arme nucleare, indiferent 
de motive, ar avea un caracter transnaŃional, 
periclitând viaŃa oamenilor şi securitatea statelor la 
nivel regional sau chiar global. 

Ca urmare a reducerilor de buget, care se fac 
automat începând cu 1 martie 2013, secretarul 
american al apărării, Chuck Hagel, a dispus o 
reevaluare a fundamentelor strategiei de apărare 
aprobată de preşedintele american Barack Obama în 
2012. 

Actuala strategie de apărare a fost elaborată 
pentru redefinirea intereselor americane din 
domeniul militar după anul 2012, prin mutarea 
acestora în zona Asia-Pacific şi prin întărirea 
capacităŃilor de apărare antirachetă şi împotriva 
atacurilor cibernetice. 

Revizuirea ar putea să afecteze lucrările majore 
de mentenanŃă a sistemelor nucleare care vor trebui 
efectuate în următorii ani, ca urmare a micşorării 
alocaŃiilor bugetare. Recent, „preşedintele 
Comitetului Întrunit al Şefilor de State Majore, 
general Martin Dempsey, a declarat că reducerea 
deficitului bugetar al SUA este un imperativ de 
securitate naŃională, adăugând însă că actuala 
abordare de reducere automată a cheltuielilor 
bugetare este cea mai iresponsabilă modalitate de 
management a apărării Ńării”32.  

Insecuritatea sistemelor nucleare va creşte direct 
proporŃional cu scăderea fondurilor pentru 
mentenanŃa şi securitatea acestora. 

 
4. Insecuritatea sistemelor nucleare civile 

Securitatea centralelor nucleare şi a armelor 
nucleare constituie una dintre preocupările centrale 
în materie de asigurare a securităŃii regionale şi 
internaŃionale, vulnerabilităŃile acestora constituind 
o bine întemeiată şi justificată sursă de îngrijorare nu 
doar pentru factorii de decizie, ci şi pentru opinia 
publică, în general. De aceea, se poate remarca o 
tendinŃă la nivelul opiniei publice de a vrea să 
cunoască faptele – care au adesea caracter clasificat – 
în virtutea dreptului la informare, inclusiv în ceea ce 
priveşte sursele nucleare de instabilitate şi 
insecuritate. Interesul este manifestat chiar şi în 
domeniul aspectelor tehnice, care vizează 
mecanismele producerii accidentelor nucleare; un alt 

subiect care atrage atenŃia publică este reprezentat de 
rolul jucat de relaŃiile birocratice în aceste accidente, 
de erorile ştiinŃifice şi tehnice care conduc la 
asemenea catastrofe. Astfel este justificată dorinŃa 
opiniei publice de a obŃine informaŃii cu privire la 
presiunile ierarhice şi politice efectuate pentru a 
preveni producerea unor astfel de erori. Aceasta cu 
atât mai mult cu cât, de cele mai multe ori, în cazul 
acestor accidente sau catastrofe nucleare este 
implicat factorul uman, indiferent de treptele 
ierarhiei sociale şi politice avute în vedere.  

În consecinŃă, cauzele şi urmările catastrofelor 
nucleare continuă să suscite într-o mare măsură 
interesul opiniei publice. De aceea, luarea deciziilor 
strategice în domeniul producerii energiei nucleare 
ar trebui să se realizeze cu participarea a cât mai 
mulŃi reprezentanŃi ai cetăŃenilor, dat fiind că acest 
tip de activităŃi poate genera instabilitate pentru 
securitatea naŃională, regională şi mondială. 

Această idee nu este una recentă, necesitatea ei 
fiind argumentată la scurt timp de la producerea 
tragediei nucleare de la Cernobâl. Astfel, la trei ani 
după această catastrofă, Andrei Saharov îşi exprima 
opinia că reactoarele nucleare nu ar mai trebui 
construite la suprafaŃa solului, ci numai în subteran, 
indiferent de costuri. De asemenea, Saharov susŃinea 
că aceste probleme ar trebui rezolvate şi de către 
cetăŃeni, nu doar de către specialişti, a căror metodă 
este una strict tehnică, fără a avea, în mod necesar, şi 
conştiinŃa responsabilităŃii pentru efectele acŃiunilor 
lor în planul securităŃii. 

Astfel, relevanŃa pe care evenimentele de la 
Cernobâl şi-o păstrează şi în prezent rezidă în 
atragerea atenŃiei asupra riscurilor aferente acŃiunilor 
de producere a energiei nucleare, mai ales la nivelul 
opiniei publice. În plus, acestea au constituit şi un 
stimul pentru preocupările de a spori siguranŃa 
funcŃionării sistemelor nucleare; cu alte cuvinte, 
Cernobâl, a demonstrat necesitatea unui echilibru 
între beneficiile rezultate din producerea energiei 
nucleare şi adoptarea tuturor măsurilor necesare 
pentru funcŃionarea acestei industrii în condiŃii cât 
mai sigure cu putinŃă. Cuvintele actualului prim-
ministru al Rusiei, după producerea tragediei de la 
Cernobâl sunt elocvente în acest sens: „Personal, 
sunt convins că energetica nucleară îi este necesară 
omenirii şi că trebuie să se dezvolte, dar în condiŃiile 
unei securităŃi practic absolute, ceea ce necesită 
realmente amplasarea subterană a reactoarelor”33. 

Până în luna mai 1986, energia nucleară şi ideea 
„atomului paşnic” erau prezentate ca o culme a 
securităŃii, a purităŃii ecologice, a siguranŃei în 
funcŃionare şi a fiabilităŃii. MulŃi oameni de ştiinŃă 
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susŃineau ferm că centrale nucleare electrice (CNE) 
sunt absolut sigure, iar reziduurile din aceste 
centrale sunt compacte şi se pot păstra, în deplină 
siguranŃă, în locaŃii izolate de mediul extern. Dar, 
după explozia de la Cernobâl, combustibilul nuclear 
s-a depozitat chiar lângă reactorul distrus, iar 
consecinŃele acestui fapt sunt bine cunoscute. După 
accidentul de la Cernobâl, s-a pus problema 
împiedicării poluării pânzei freatice a râurilor Pripet 
şi Nipru. 

Accidentul din 1986 nu a fost însă primul, 
existând date despre numeroase accidente şi cazuri 
de iradieri precedente. 15 din cele 46  reactoare care 
funcŃionau în URSS în anul 1985, sunt de tip RBMK 
(reactor de mare putere cu apă în fierbere). Aceste 
reactoare furnizau 40% din energia electronucleară 
şi aproximativ 5% din producŃia totală de energie 
electrică a URSS. Ele au fost şi încă sunt destinate 
atât producerii energiei electrice, cât şi plutoniului 
care are destinaŃie militară. Acest tip de reactoare 
funcŃionează încă şi pe submarinele sau navele de 
suprafaŃă cu propulsie nucleară. Ele prezintă, totuşi, 
două importante inconveniente, şi anume: pierderea 
de produse de fisiune în apa de răcire care trece prin 
miezul reactorului (spre deosebire de acestea 
centralele occidentale au un al doilea circuit de apă 
necontaminată, încălzită de circuitul primar); lipsa a 
doua incinte de protecŃie (în afara cofrajului de 
beton) care să izoleze ansamblul reactorului de 
circuitele în contact direct cu miezul său.  

Spre deosebire de accidentul nuclear de la 
Cernobâl – unde s-a executat un experiment care nu 
a respectat condiŃiile de securitate ale centralei 
nucleare, cu personal neexperimentat, în condiŃiile în 
care materialele utilizate la construcŃia centralei nu 
au fost de calitatea celor prescrise prin proiect, 
folosindu-se materiale mai ieftine, de slabă calitate – 
la Fukushima, cauzele au fost cu totul altele.  

În anul 2011, pe 11 martie, s-a produs un mare 
accident la centrala electrico-nucleară de la 
Fukushima-Daiichi, care are patru reactoare 
nucleare. Evenimentul a început cu un cutremur 
localizat în nord-estul Japoniei, care a declanşat un 
tsunami ale cărui valuri uriaşe au lovit turnul de 
răcire al centralei nucleare. Această centrală 
(Fukushima I) a trecut la folosirea acumulatoarelor 
electrice de rezervă, care nu au o capacitate prea 
mare. După trei zile s-a anunŃat opinia publică că 
nici sistemul de răcire al celui de-al doilea reactor nu 
mai funcŃionează. Din cauza răcirii anormale a 
reactorului s-a supraîncălzit miezul reactorului la 
temperatura de 2.000°C, care era foarte aproape de 

topire a acestuia şi de riscul unei explozii. A doua zi 
temperatura s-a anunŃat că la reactorul 2 s-a produs o 
explozie care a deteriorat învelişul acestuia, 
producându-se creşterea radioactivităŃii mediului 
înconjurător. AdministraŃia de la Tokyo a anunŃat că 
valorile radioactivităŃii sunt „dramatice”. După ce a 
explodat reactorul 2, s-a produs un incendiu puternic 
la reactorul 4 (care era în revizie înainte de 
cutremur), care a provocat o creştere mare a 
radioactivităŃii.  

În acest caz la proiectare, s-a utilizat o statistică a 
înălŃimii valurilor produse de tsunami şi nu s-a 
aplicat un coeficient de siguranŃă (de exemplu, 2 sau 
chiar 3), folosit în calculele inginereşti pentru a se 
înmulŃi cu înălŃimea maximă a valurilor pentru a 
determina înălŃimea la care trebuia construit turnul 
de răcire. Din această cauză, turnul de răcire, fiind la 
înălŃime prea mică, a fost lovit de tsunami şi a 
provocat acea catastrofă nucleare cu urmări 
devastatoare.  

 
Concluzii 

S-a demonstrat că în lume s-au produs foarte 
multe accidente nucleare, ceea ce dovedeşte că 
sistemele nucleare civile şi militare nu sunt sigure în 
exploatare. Totodată, nici operaŃiile de mentenanŃă 
(de întreŃinere şi reparare) nu asigură securitatea 
perfectă a personalului care execută lucrările 
respective. S-a constat că muncitorii care efectuează 
operaŃii cu „risc nuclear” – încărcarea şi manipularea 
combustibilului pe submarinele nucleare şi în CNE – 
au o rată de îmbolnăvire de cancer de două ori mai 
mare decât muncitorii care nu efectuează asemenea 
operaŃii. 

În lume sunt peste 440 de centrale nuclearo-
electrice repartizate în 35 de state de pe glob. 
Această problemă nucleară este deosebit de 
importantă şi pentru România, deoarece Guvernul 
României trebuie să Ńină cont de accidentele 
nucleare prezentate în această lucrare şi să ia cele 
mai potrivite şi sigure măsuri pentru a pune în 
funcŃiune şi celelalte unităŃi nucleare ale Centralei 
nuclearo-electrice de la Cernavodă.  
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ACTIVITĂŢI ALE CENTRULUI 
DE STUDII STRATEGICE  

DE APĂRARE ŞI SECURITATE 
 

Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate a organizat, în cadrul 
EXPOMIL 2013, seminarul „Corelaţia dezvoltare tehnologică – fizionomia 
conflictelor actuale: conţinut şi tendinţe în actuala revoluţie în afacerile militare”, 
în data de 27 septembrie, la ROMEXPO. În cadrul seminarului au prezentat 
comunicări reprezentanţi din conducerea Universităţii Naţionale de Apărare „Carol 
I”, Departamentului pentru Armamente şi a companiilor C.N. ROMTEHNICA 
S.A. şi C.N. ROMARM S. A.. Alături de aceştia, la activitate au mai participat 
reprezentanţi din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, 
Serviciul Român de Informaţii, Cancelaria primului ministru; Administraţia 
Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.  

 

 
 

La activitate au fost dezbătute probleme referitoare la conţinutul şi dinamica 
actualei revoluţii în afacerile militare, corelaţia dezvoltare doctrinară - dezvoltare 
tehnologică, tendinţele în domeniul cercetării militare în actualul context al 
mediului de securitate, tehnologii avansate pentru instruirea performantă şi 
perspective şi provocări privind utilizarea aeronavelor fără pilot uman la bord. 
Prezentările au suscitat ample dezbateri în rândul participanţilor, care au contribuit 
la efortul de înţelegere, cunoaştere, precum şi la diseminarea unor idei şi opinii 
constructive. 

Pe agenda CSSAS în această perioadă se află organizarea Conferinţei 
ştiinţifice internaţionale STRATEGII XXI cu tema: Complexitatea şi dinamismul 
mediului de securitate, care se va desfăşura în zilele de 21-22 noiembrie. 
Persoanele interesate să participe sunt aşteptate să se înscrie la această activitate. 
Informaţii detaliate sunt afişate pe site-ul conferinţei, la adresa 

http://www.strategii21.ro/index.php/ro/conferinte-strategii-xxi/centrul-de-studii-
strategice-de-aparare-si-securitate sau pe site-ul CSSAS, la adresa 
http://cssas.unap.ro. 

 

Irina TĂTARU 
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