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Abstract

INTRODUCERE

National security and defence represent the sine qua non
condition for the normal functioning of a country. This is why states
adopt coherent measures to prevent dangers, risks and threats to
national security and defence.
At present, security threats have diversified, manifesting by
complex, multidimensional and interdependent forms. Among these
are asymmetric and hybrid threats which, by their characteristics,
produce effects with a significant impact on national security and
defence.
Asymmetric threats are usually used by non-state actors such
as terrorist groups, guerrilla, insurgency and organised crime. These
threats are put in practice both by conventional and unconventional
military means and by non-military symmetric and asymmetric
methods.
Asymmetric threats are used especially by non-states actors,
but state actors do not hesitate to use them if needed. These threats
frequently form by coupling some asymmetric with symmetric,
conventional threats, but also by appealing to unconventional
military and non-military actions.
Both asymmetric and hybrid threats cause prejudices to the
country where they happen, both by taking human lives and by
creating major material losses. Also, the psychological impact of the
effects of materialisation of asymmetric and hybrid threats is direct
and significant.
Each state has the duty towards its citizens to permanently
consolidate its national security and defence in order to efficiently
counter the effects of asymmetric and hybrid threats.

Securitatea şi apărarea naţională reprezintă elementele
fundamentale pe care se întemeiază starea de normalitate în
funcţionarea unei societăţi. Astfel, cetăţenii unei ţări dispun de
condiţiile necesare şi, pe cât posibil, suficiente pentru a-şi desfăşura
viaţa şi activitatea fără teama unor pericole, riscuri, şi mai ales
ameninţări de securitate iminente.
Într-un fel şi într-o bună măsură, securitatea şi apărarea
naţională se pot aprecia ca fiind bunuri publice, de care trebuie să
beneficieze nestingherit toţi cetăţenii unui stat. De aceea, fiecare stat
trebuie să se preocupe constant ca acestea să fie capabile să asigure
condiţiile normale desfăşurării vieţii şi activităţii cetăţenilor săi.
În prezent, securitatea şi apărarea naţională se confruntă
continuu cu presiunea exercitată asupra lor de riscurile şi
ameninţările generate şi/sau alimentate de globalizare, fenomenele
demografice mondiale şi naţionale, schimbările climatice,
conflictualitatea datorată competiţiei actorilor statali şi non statali
pentru resurse naturale. Riscurile şi ameninţările cărora trebuie să le
facă faţă zi de zi securitatea şi apărarea naţională sunt de o mare
diversitate ca natură, forme de manifestare, dimensiuni şi
caracteristici. Astfel, se poate vorbi de riscuri şi ameninţări generale
în materie de securitate şi apărare, cunoscute şi împotriva cărora se
pot lua măsuri eficace de prevenire şi/sau limitare a efectelor
nedorite. Pe lângă acestea, există şi se afirmă cu putere ameninţări
numite asimetrice şi hibride.
Ameninţările asimetrice sunt folosite cu precădere de către
actori non statali, cum ar fi grupări teroriste, gherila, insurgenţa, sau
organizaţii ce ţin de crima organizată transnaţională. Aceste
ameninţări se pun în practică prin metode şi proceduri convenţionale,
dar mai ales neconvenţionale. Atingerea obiectivelor propuse de
actorii ce le folosesc este prioritară şi de aceea nu renunţă la nicio
formă de acţiune asimetrică care i-ar avantaja tactic, operativ sau
strategic. De regulă, prin aceste ameninţări se urmăreşte valorificarea
vulnerabilităţilor adversarului şi evitarea contactului direct cu un
inamic socotit mai puternic pe toate planurile.
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Eficacitatea ameninţărilor asimetrice creşte dacă populaţia îi
sprijină pe cei care atacă forţele de securitate şi militare naţionale sau
forţele unei coaliţii militare internaţionale aflată sub mandat ONU.
Ameninţările hibride se formează şi apar rapid fructificând
posibilităţile convenţionale şi asimetrice într-un melanj potrivit cu
vulnerabilităţile adversarului şi obiectivele urmărite. În acelaşi timp,
acest tip de ameninţări ţine seama de slăbiciunile şi vulnerabilităţile
percepute ale adversarului. De asemenea, ameninţările hibride
vizează să lovească adversarul folosind atât acţiunile convenţionale,
cât şi neconvenţionale, mijloacele asimetrice, cât şi pe cele simetrice.
Acest tip de ameninţări sunt puse în practică atât de actori
statali, cât şi non statali. Diferenţa faţă de ameninţările asimetrice
constă în faptul că ameninţările hibride includ acţiuni asimetrice, pe
de o parte, şi combinarea eforturilor a diferiţi actori, de regulă, non
statali pentru atingerea obiectivelor propuse, pe de altă parte. În plus,
actorii non statali care folosesc ameninţările hibride apelează la
metode de acţiune neconvenţionale ce, de obicei, nu le sunt specifice.
Astfel, unele grupări teroriste se pot implica în crima organizată
pentru a-şi procura resursele financiare necesare acţiunilor lor
specifice. Pe de altă parte, organizaţii ce ţin de crima organizată nu
ezită să folosească tehnici teroriste pentru atingerea scopurilor lor
specifice.
Periculozitatea acestor tipuri de ameninţări este una foarte
ridicată datorită tacticilor, acţiunilor şi mijloacelor diferite şi diverse
folosite pentru atingerea obiectivelor lor.
Prin urmare, statele lumii trebuie să se pregătească continuu
pentru a fin în măsură să răspundă eficace ambelor tipuri de
ameninţări şi permanent, prin asigurarea resurselor necesare şi
concertarea eforturilor tuturor instituţiilor cu competenţe în materie
de securitate şi apărare naţională. Aceasta cu atât mai mult cu cât
securitatea şi apărarea naţională sunt interdependente1.
Prezentul studiu urmăreşte să ofere celor în drept informaţiile
necesare despre aceste ameninţări şi să sugereze unele măsuri de
contracarare oportună şi eficace a lor.

Capitolul 1
SECURITATE NAŢIONALĂ.
DELIMITĂRI CONCEPTUALE
1.1. Conceptul de securitate naţională
Definirea termenului de securitate este o acţiune ce comportă
numeroase riscuri2. Dificultatea se explică mai întâi prin faptul că
acest concept dispune de o foarte mare plasticitate semantică şi poate
să se aplice tuturor domeniilor vieţii sociale3. Apoi, ea este legată de
constatarea că noţiunea este întotdeauna susceptibilă de a avea
conotaţii ideologice4. În fine, obiectivarea sa se dovedeşte adesea
dificil de realizat: confuzia poate astfel să fie rapidă între insecuritate
şi sentimentul de insecuritate. Identificarea adevăratelor riscuri şi
ameninţări este indispensabilă pentru a evita ca indivizii şi
comunităţile să fie ghidate prin temeri ce nu sunt realmente fondate.
Deci, trebuie luat în calcul caracterul ambivalent al termenului, care
explică discuţiile privind natura sa, şi mai ales operaţionalitatea sa5.
În acelaşi timp, securitatea poate să se definească pe o bază
obiectivă sau subiectivă6. Dintr-un punct de vedere subiectiv,
securitatea traduce o redusă probabilitate de daune asupra valorilor
proprii, în timp ce într-un sens obiectiv, termenul desemnează
absenţa fricii ca aceste valori să fie atacate. Pentru a înţelege mai bine
această definiţie, este important de ştiut că valorile proprii sunt valori
2

***, Strategia naţională de apărare, http://www.presidency.ro/static/
ordine/SNAp/SNAp.pdf, p. 15.

T.BALZACQ, «Qu’est-ce que la sécurité nationale ?», Revue
internationale et stratégique, n° 52, hiver 2003-2004, pp. 33-50.
3
A. BELLACE, E. DELBECQUE, « Les logiques de sécurité nationale ou
les différents moyens de la puissance », în ARPAGIAN N., DELBECQUE
E., dirs., Pour une stratégie globale de sécurité nationale, Paris, Dalloz,
2008, pp. 240-241.
4
LASCOUMES P., PONCELA P., LENOËL P., Au nom de l’ordre. Une
histoire politique du Code pénal, Paris, Hachette, 1989.
5
A. BALDWIN D., “The Concept of Security”, Review of International
Studies, vol. 23, n° 1, 1997, pp. 5-26.
6
David A. BALDWIN, „The concept of security”, Review of International
Studies, 23 (1), pp. 13-14.
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care au fost socialmente construite şi reificate7. Aceasta poate fi, de
exemplu, viaţa, proprietatea, suveranitatea naţională, identitatea
naţională, echilibrul de mediu. Pe scurt, referirea la securitate nu este
un dat în sine, ea este produsul unui proces care îl desemnează astfel.
Aceasta reprezintă ceea ce în Relaţiile internaţionale, Şcoala de la
Copenhaga a numit proces de securizare8. Aceasta din urmă
desemnează, conceptualizează ceea ce trebuie securizat. Referirea la
natura securităţii poate servi la clasificarea cercetării de securitate în
diferite sectoare, precum cel de mediu, militar, societal – sau în
diferite niveluri de analiză – internaţional, regional, naţional, local,
individual.
Termenul securitate naţională nu evidenţiază o tehnică
particulară, ci un obiectiv global care arată caracterul său generalizat
şi maleabil.
Definirea conceptului de „securitate naţională” pare a fi o
activitate destul de dificilă. Susţinerea unei asemenea afirmaţii se
bazează pe o serie de argumente. Mai întâi, este vorba de
complexitatea pe care o reflectă acest termen.
Acest atribut al complexităţii rezidă într-o serie de aspecte:
structura actuală pluridimensională a securităţii naţionale,
multitudinea de provocări cărora securitatea naţională trebuie să le
răspundă şi implicarea în realizarea securităţii naţionale
Dacă iniţial securitatea naţională avea o singură componentă, şi
anume cea militară, astăzi, acest concept presupune o structură
pluridimensională. Printre acestea, cele mai frecvent enumerate de
către diferiţi autori, se află şi următoarele: economică, politică,
socială, energetică, umană, militară, diplomatică, culturală, de mediu.
Astăzi, în centrul securităţii naţionale stă cetăţeanul căruia statul,
prin instituţiile abilitate trebuie să-i asigure şi să-i garanteze siguranţa
vieţii şi a activităţii.
În privinţa multitudinii de provocări cărora securitatea
naţională trebuie să le răspundă adecvat, este vorba, în principal, de
provocări externe de securitate (globalizarea, comerţul internaţional,

migraţia internaţională, criminalitatea transfrontalieră, terorismul
internaţional, proliferarea armelor de distrugere în masă) şi de
provocări interne de securitate (economice, demografice, climatice,
politice, energetice, culturale).
Referitor la implicarea în realizarea securităţii naţionale, pe
lângă instituţiile abilitate ale statului, a sectorului privat şi a societăţii
civile. Sectorul privat se implică activ în probleme de muncă, sociale
şi economice prin asigurarea locurilor de muncă cetăţenilor care
astfel scapă, în bună măsură, de grija zilei de mâine. Societatea civilă,
prin organizaţiile sale cu vocaţie securitară atrage cetăţenii la
„construcţia” securităţii naţionale, implicându-i activ şi responsabil.
Apoi, este vorba de evoluţia dinamică a conţinutului şi naturii
securităţii naţionale. Astăzi, securitatea naţională are un conţinut
pluridimensional şi o natură diversă (socială, economică, politică,
militară, culturală, diplomatică, energetică).
În fine, este vorba de interacţiunea şi interdependenţa dintre
securitatea naţională şi securitatea regională/internaţională. În
contextul globalizării şi al integrării regionale, securitatea naţională
nu poate să existe şi să se afirme independent de ceea ce se întâmplă
în afara frontierelor unui stat. De aceea, securitatea naţională, într-o
bună măsură, poate fi reprezentată ca o componentă a securităţii
regionale, şi prin intermediul acesteia ca element al securităţii
internaţionale. Tradiţional, în relaţiile internaţionale, conceptul de
securitate semnifică protecţia unui stat, şi deci a populaţiei sale,
împotriva unei ameninţări, în mod normal militare. A vorbi de
securitate presupune să se răspundă la cel puţin 6 întrebări, şi anume:
- cine sau ce trebuie securizat;
- care este natura ameninţării;
- cine trebuie să asigure securitatea;
- cum se asigură securitatea;
- dacă există o concepţie fundamentală pozitivă sau negativă
asupra securităţii;
- în ce măsură se poate face distincţia între securitatea internă
şi securitatea internaţională9.

7

Thierry BALZACQ, "Qu'est ce que la sécurité nationale ?", La revue
internationale et stratégique, n°52, Hiver 2003-2004, pp. 43-44.
8
Barry BUZAN, Ole WÆVER, Jaap De WILDE, Securitatea, un nou cadru
de analiză, Cluj-Napoca, Editura CA Publising, pp. 41-73.

9

9
Alex MACLEOD, Isabelle MASSON, David MORIN, Identité nationale,
sécurité et la théorie des relations internationales, http://id.erudit.org/
iderudit/008445ar, pp. 10-11.
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Securitatea naţională se poate defini atât în sens larg, cât şi în
sens restrâns.
În sens larg, securitatea naţională desemnează ansamblul
coerent format din concepţia, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor şi
activităţilor destinate să asigure şi să garanteze siguranţa cetăţenilor
unui stat, a întregii societăţi prin răspunsuri adecvate la provocările
interne şi externe de securitate. Statul este în acelaşi timp o structură
organizaţională complexă, o colectivitate şi un instrument politic. În
acest sens, statul este mai întâi un instrument de promovare a
securităţii înainte de a fi un subiect. El este entitatea care asigură
medierea între interesul naţional, definit de o manieră unitară, şi
interesele comunităţii în cadrul său. Prin urmare, interesul naţional
poate să se regăsească – şi adesea se regăseşte – în competiţie cu
nevoile membrilor unei entităţi statale.
În sens restrâns, securitatea naţională constituie starea de
normalitate în care cetăţenii îşi trăiesc viaţa şi îşi desfăşoară
activitatea fără teama zilei de mâine şi în siguranţă. Aici, este vorba
nu atât de absenţa riscurilor, pericolelor şi/sau ameninţărilor de
securitate, cât de prevenirea lor, iar în cazul manifestării lor active de
limitarea, atât cât este posibil, a efectelor lor negative. De fapt,
termenul securitate naţională trimite la un obiectiv atotcuprinzător
definit prin caracterul său general şi maleabil.
De asemenea, conceptul de securitate naţională defineşte un
obiect (ceea ce trebuie securizat faţă de ameninţări, riscuri etc.), un
subiect (cei care securizează: principalii actori şi instituţii), ţinte
(împotriva cui se adresează ameninţarea de securitate) şi modalităţile
de intervenţie (mijloacele de securitate).
În acelaşi timp, conceptul de „securitate naţională” se poate
defini ca fiind starea în care trebuie să se afle un stat naţional pentru a
putea să se dezvolte liber şi să acţioneze neîngrădit pentru
promovarea intereselor sale fundamentale. De regulă, securitatea
naţională se întemeiază pe respectarea: prevederilor Constituţiei şi
legilor ţării; normelor generale admise de dreptul internaţional;
prevederilor tratatelor internaţionale la care statul respectiv este parte.
Pe de altă parte, securitatea naţională, ca stare a mediului de
securitate naţional, se realizează prin măsurile şi acţiunile întreprinse
în domeniile economic, politic, social, diplomatic, cultural, ecologic,
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umanitar şi militar de către autorităţile publice autorizate atât la pace,
cât şi timp de război.
Studiul securităţii naţionale face obiectul evoluţiei, atât din
punct de vedere teoretic cât şi practic. În acelaşi timp, conceptul
evoluează atât din perspectiva societăţii cât şi a individului. În centrul
dezbaterilor stă o chestiune fundamentală: securitate pentru cine şi
cum. Iar după 11 septembrie 2001, cele mai multe concepţii şi
strategii naţionale de securitate se referă la drepturile omului în orice
ţară.
Practic, securitatea naţională este relaţionată direct interesului
naţional şi, implicit, suveranităţii, ceea ce atrage după sine şi
responsabilitatea statului faţă de cetăţenii săi. Legitimitatea,
drepturile şi îndatoririle nu pot fi disociate în materie de securitate,
nici pentru state şi nici pentru indivizi.
1.2. Securitatea naţională – obiectiv major al statului
Orice stat este profund preocupat de prezervarea şi promovarea
intereselor sale fundamentale, care pot face obiectul nu doar a unor
agresiuni militare, ci şi altor tipuri de agresiuni şi de ameninţări de
natură extrem de diversă (politică, economică, diplomatică, culturală,
informaţională, psihologică, biologică). În faţa multora dintre acestea
din urmă, orice armată sau alianţă politico-militară este
neputincioasă. Să ne amintim de atentatele teroriste, din 11
septembrie 2001 din SUA, de cel din martie 2004 din Spania, sau de
cel din iulie 2005 din Londra ca o dovadă a posibilităţii manifestării
unor agresiuni asimetrice împotriva oricărui stat. O altă ameninţare
asimetrică este cea reprezentată de factorul demografic – creşterea
populaţiei în ţările în dezvoltare, migraţia ilegală, pauperizarea
populaţiei, îmbătrânirea populaţiei în ţările dezvoltate. De aceea, în
ultimii ani s-a impus concepţia potrivit căreia se cer apărate interesele
fundamentale ale statelor, prin metode adecvate şi flexibile genului
de risc şi ameninţare manifeste.
Totuşi, securitatea unei entităţi, persoană, grup uman,
comunitate umană, stat sau uniune de state nu este sinonimă cu
absenţa oricărui pericol real sau imaginar, ci cu existenţa unui
ansamblu coerent de metode, tehnici şi procedee de control şi
gestionare a riscurilor şi ameninţărilor de orice natură. Orice
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persoană poate să-şi desfăşoare viaţa şi activitatea nestingherită dacă
şi numai dacă sunt create şi menţinute o serie de condiţii prielnice
acestora. Astfel de condiţii sunt reprezentate în principal de:
sentimentul celui în cauză că nu există pericole reale sau imaginare
care i-ar produce daune fizice, materiale sau psihice; existenţa unui
sistem de control din partea individului, a grupului uman şi/sau a
statului asupra posibilelor pericole ce ar atenta la integritatea fizică,
psihică etc. a oricărei persoane; climatul psihosocial optim prezent în
grupul uman, în special, şi în societate, în general; climat de
încredere între statele lumii bazat pe colaborare, cooperare şi
conlucrare în toate domeniile de activitate; norme şi reguli de
comportare, de convieţuire etc. unanim recunoscute şi respectate de
către toţi oamenii, atât ca indivizi, cât şi ca membrii ai diferitelor
grupuri şi comunităţi umane, ai unor state şi uniuni de state.
Prin urmare, se poate afirma că securitatea este o stare
reprezentată de existenţa condiţiilor favorabile, interne şi
internaţionale, ecologice, sociale, economice, militare, diplomatice,
politice, informaţionale şi culturale în care fiinţează şi activează orice
comunitate umană.
„Securitatea naţională reprezintă condiţia fundamentală a
existenţei naţiunii şi statului român care are ca domeniu de referinţă
valorile, interesele şi necesităţile naţionale. Securitatea naţională este
un drept imprescriptibil care derivă din suveranitatea deplină a
poporului, se fundamentează pe ordinea constituţională şi se
înfăptuieşte în contextul securităţii regionale, euro-atlantice şi
globale”10.
Prin urmare, securitatea naţională este atributul fiecărui stat
independent şi suveran. Aceasta se referă la faptul că fiecare stat
naţional are obligaţia de a asigura toate condiţiile ca cetăţenii săi să
se simtă în siguranţă, la adăpost de orice risc, pericol sau ameninţare
atât timp cât se comportă şi acţionează potrivit normelor şi regulilor
stabilite de societate.
Practic, securitatea naţională îşi propune ca obiective
garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor,
apărarea statului naţional, suveran şi independent, unitar şi
***, Strategia de securitate naţională, http://www.presidency.ro
/static/ordine/SSNR/SSNR.pdf , p. 9.

indivizibil, consolidarea ordinii de drept şi a instituţiilor democratice,
asigurarea unui nivelul de trai decent populaţiei, protejarea şi
promovarea intereselor naţionale în lume. Aceste obiective se
realizează prin mijloace politice, juridice, diplomatice, economice,
sociale, militare, de relaţii publice, de informaţii şi prin cooperare cu
statele si organizaţiile politice, economice şi de securitate din spaţiul
zonal, regional şi internaţional. Fiecare stat naţional îşi
particularizează aceste obiective şi acţionează consecvent, sistematic
şi permanent pentru îndeplinirea lor.
Pentru România, Strategia de securitate naţională răspunde
nevoii şi obligaţiei de protecţie legitimă împotriva riscurilor şi
ameninţărilor ce pun în pericol drepturile şi libertăţile fundamentale
ale omului, precum şi bazele existenţei statului român şi vizează, cu
prioritate, domeniile şi activităţile consacrate stării de legalitate,
siguranţei cetăţeanului, securităţii publice şi apărării naţionale.
Realizarea securităţii naţionale se întemeiază pe acceptarea şi
aplicarea normelor internaţionale, soluţionarea prin negociere a
problemelor litigioase, respectarea drepturilor omului şi promovarea
relaţiilor de bună vecinătate cu toate statele din zonă, pe implicarea
activă în gestionarea crizelor de orice fel, din regiune sau din lume.
În concluzie, se poate spune că securitatea naţională este o
stare în care viaţa şi activitatea cetăţenilor unei ţări se derulează în
absenţa ameninţării de orice fel. Pe de altă parte, securitatea naţională
se construieşte de către fiecare stat ţinând seama de sursele interne de
care acesta dispune efectiv şi de sprijinul extern pe care poate conta.
Există numeroase organizaţii ale societăţii civile, la toate
nivelurile – local, naţional, regional şi mondial. Fiecare se pretinde
legitimă şi reprezentativă, în sfera sa de activitate. De aceea, fiecare
susţine că vorbeşte în numele tuturor cetăţenilor sau chiar a întregii
populaţii a ţării, a continentului sau a lumii. În realitate, puţine dintre
aceste organizaţii pot face dovada acestei legitimităţii şi a
reprezentativităţii lor. Aceasta şi pentru că încă nu există un set de
criterii unitar şi validat ştiinţific, care să ateste legitimitatea şi
reprezentativitatea unei organizaţii a societăţii civile sau a alteia.
Pe de altă parte, numărul lor mare şi cererea insistentă de a fi
recunoscute social şi acceptate de cei care au putere de decizie (la
nivel statal, regional sau global) reprezintă un impediment serios în
derularea activităţii lor într-o manieră normală. Deşi, practic,
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organizaţiile societăţii civile nu urmăresc să cucerească puterea
politică în stat, vor, totuşi, să aibă o influenţă crescândă asupra celor
care decid în societate şi doresc ca opiniile lor să fie tratate cu multă
seriozitate. În acest context, se cuvine făcută menţiunea că, probabil,
pretenţia unor lideri ai organizaţiilor societăţii civile, care activează
în domeniul drepturilor omului mai ales, că deţin adevărul şi că
soluţiile pe care le propun sunt cele mai bune, să reprezinte o piedică
puternică în calea acceptării lor de către instituţiile statului, de
funcţionarii organizaţiilor interguvernamentale regionale şi
internaţionale.
În plus, lipsa de transparenţă a multora dintre organizaţiile
societăţii civile, ce nutresc ambiţii de a juca un rol din ce în ce mai
semnificativ pe toate planurile şi la toate nivelurile, le
obstrucţionează accesul în locurile dorite. De multe ori, aici este
vorba de sursele de lor de finanţare şi de cele spre care aspiră. De
exemplu, Uniunea Europeană sau ONU pot acorda finanţări unor
organizaţii neguvernamentale, pe care le-au recunoscut şi acreditat pe
lângă unele structuri proprii. Nu toate organizaţiile societăţii civile
care solicită recunoaşterea, acreditarea şi finanţarea primesc
răspunsul aşteptat de la cei cărora li s-a încredinţat cererea lor.
Un alt aspect generator de disfuncţionalitate în raporturile
organizaţiilor societăţii civile cu guvernele, cu structurile
interguvernamentale regionale şi internaţionale îl constituie
responsabilitatea asumată de societatea civilă. Practic, organizaţii ale
societăţii civile trag la răspundere autorităţile locale şi centrale,
organizaţiile interguvernamentale regionale şi mondiale, le cer
socoteală pentru ceea ce întreprind în domeniile lor de activitate şi
fac aceasta în numele populaţiei, fără ca să existe o dovadă că au fost
împuternicite să vorbească în numele ei. Asumarea răspunderii pentru
afirmaţiile făcute la adresa altora – instituţii ale statului, organizaţii
interguvernamentale regionale şi mondiale, şefi de state şi de
guverne, alte personalităţi etc. – şi pentru efectele negative ale
acţiunilor proprii, care uneori generează disfuncţionalităţi sociale şi
dezordine, este deloc sau rar întâlnită în conduita organizaţiilor
societăţii civile.
Depăşirea acestor stări „conflictuale” din viaţa şi activitatea
societăţii civile este posibilă, necesară şi utilă. Sporirea rolului lor în

viaţa comunităţii umane, la toate nivelurile sale de existenţă, impune
acest lucru.
Idealurile şi obiectivele promovate de societatea civilă sunt
generoase şi dătătoare de speranţă pentru multă lume. Dar existenţa şi
activitatea organizaţiilor societăţii civile nu reprezintă totuşi un
panaceu la provocările cu care se confruntă astăzi omenirea. Soluţia o
poate constituie unirea eforturilor tuturor actorilor statali şi nonstatali, concertarea resurselor umane, financiare şi informaţionale în
realizarea programelor statale, regionale şi globale de dezvoltare
durabilă şi echitabilă a omenirii, precum şi de protejare a mediului.
Mutaţiile produse în peisajul politico-militar al lumii după
1990 – dispariţia blocului socialist din Europa, desfiinţarea Tratatului
de la Varşovia, încetarea Războiului Rece, noul concept strategic al
NATO, lansarea Parteneriatului pentru Pace (ca o formă de pregătire
a statelor care voiau să adere la Alianţa Nord-Atlantică, dar şi de
întărire a încrederii între ele) – au antrenat după ele necesitatea
redefinirii conceptelor mediu de securitate, securitate naţională,
securitate internaţională şi strategie de securitate, precum şi a
direcţiilor de acţiune şi a politicilor de apărare.
Toate acestea au avut au avut în vedere următoarele aspecte:
interesul naţional; domeniile şi principiile fundamentale ale
strategiilor de securitate; direcţiile de acţiune şi politicile de apărare.
Esenţial este faptul că în definirea lor s-au avut în vedere atât aspecte
globale (noul context strategic, situaţia regională şi a statului
respectiv), cât şi de natură internă (drepturile omului, securitate
umană, protecţia minorităţilor, statul de drept şi valorile democraţiei).
Se cuvine subliniat că s-a renunţat, în definirea conceptelor
menţionate, la logica apartenenţei la un bloc politico-militar sau altul
şi la limitarea intereselor statului doar la cele avute în vedere în
perioada Războiului Rece (protejarea şi promovarea atributelor
tradiţionale ale unui stat, instituţii, forţă militară, teritoriu). Desigur,
nu au fost uitate aceste atribute tradiţionale ale statului, ci au fost
redefinite în noile condiţii interne şi internaţionale şi completate cu
altele cerute de noul context geostrategic.
În acelaşi timp, se acceptă progresiv ideea relativizării
principiului de suveranitate şi transferul de atribuţii ale statului către
instanţe regionale sau suprastatale.
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O altă mutaţie semnificativă în sfera principiilor se referă la
modul în care sunt definite, evaluate şi percepute, la nivel strategic,
mai ales, puterea şi sursele de putere. Astfel, factori cum sunt
tehnologia, educaţia, dezvoltarea economică, resursele energetice,
factorul demografic devin tot mai importanţi, alăturându-se celor de
natură militară, geografică. Această percepţie asupra puterii conduce
la o abordare multidimensională a mediului de securitate, ce are în
vedere atât componentele naţionale (socială, informaţională,
economică, militară, politică, diplomatică, culturală, ecologică), cât şi
noile evoluţii la nivelul instituţiilor europene şi euroatlantice, care
accentuează ideile de securitate democratică şi securitate cooperativă.
O nouă definire au necesitat atât direcţiile de acţiune, cât şi
politicile de apărare. În ceea ce priveşte direcţiile de acţiune pe lângă
cele cunoscute – politică externă, economică, militară – sunt luate în
calcul, în mod constant şi sistematic, şi direcţii cum ar fi promovarea
culturii şi a limbii, protejarea identităţii naţionale şi a grupurilor
minoritare, securitate socială, securitate ecologică, securitate
informaţională. În acelaşi timp, o atenţie deosebită s-a acordat
definirii politicilor de apărare. Aceasta din urmă, considerată ca fiind
modalitatea concretă prin care, în timp de pace, strategia de securitate
naţională este pusă în aplicare în domeniul militar, s-a dezvoltat pe
următoarele planuri: cooperarea politico-militară internaţională,
gestionarea şi planificarea resurselor, relaţia civili-militari, integrarea
în structurile colective de securitate, gestionarea crizelor şi
coordonarea cercetării ştiinţifice.
Din cele prezentate anterior, se desprind următoarele
concluzii:
- în definirea mediului de securitate şi, implicit, a securităţii
naţionale, în prezent şi, fără îndoială, şi în viitor, un accent deosebit
se pune pe interesele naţionale non-militare;
- ponderea vulnerabilităţilor, riscurilor şi ameninţărilor de
natură militară şi convenţionale la adresa mediului de securitate este
inferioară cu mult celei a riscurilor şi ameninţărilor asimetrice şi
neconvenţionale;
- corelaţia extern-intern nu mai are aceeaşi relevanţă pentru
direcţiile de acţiune, accentul punându-se pe componenta socială a
securităţii naţionale, cu o cantonare pregnantă pe individul uman,
respectiv pe asigurarea drepturilor sale fundamentale;
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- atât la nivel naţional, cât şi internaţional se acţionează
constant pe direcţia cooperării între actorii statali şi non-statali în
vederea formulării unor răspunsuri adecvate şi flexibile provocărilor
noului mediu de securitate naţional, zonal, regional şi îndeosebi
internaţional.
În prezent, gama ameninţărilor la adresa mediului de securitate
naţional şi nu numai este aproape în întregime „ocupată” de
ameninţările de natură non militară. Un loc principal printre acestea
revenind ameninţărilor asimetrice şi ameninţărilor hibride.
1.3. Apărarea
multidimensională

naţională

–

activitate

complexă

şi

Apărarea naţională reprezintă o activitate complexă şi
multidimensională.
Complexitatea ei rezidă atât în obiectivele pe care şi le
propune, cât şi în emergenţa a noi riscuri şi ameninţări la adresa sa.
Pe de altă parte, în prezent, statele lumii caută să adere şi să se
integreze în organizaţii politico-militare sau de altă natură care pot
juca un rol activ în garantarea apărării lor naţionale. De fapt, astăzi,
accentul cade mai mult pe îmbinarea coerentă şi armonioasă a
apărării naţionale cu apărarea colectivă/comună. În acest sens,
România, prin dublul său statut de membră atât a NATO, cât şi a UE,
a realizat o corelaţie avantajoasă în materie de apărare naţională. În
acelaşi timp, ţara noastră şi-a asumat o serie de responsabilităţi
concrete privind contribuţia sa la apărarea colectivă instituită de
NATO şi la apărarea comună a UE11.
Multidimensionalitatea apărării naţionale are în vedere
componentele acesteia şi anume: politică, militară, economică, civilă,
culturală, psihologică.
În sens larg, apărarea desemnează „ansamblul măsurilor şi
dispoziţiilor de orice natură care are drept obiect asigurarea, în orice
moment, în orice împrejurare şi împotriva oricărei forme de
agresiune, a securităţii şi integrităţii teritoriului, cât şi viaţa
11

A se vedea: Constantin MOŞTOFLEI, Petre DUŢU, Apărarea colectivă şi
apărarea naţională în contextul integrării României în NATO şi aderării la
Uniunea Europeană, Editura UNAp „Carol I”, Bucureşti, 2005.
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populaţiei”12. Cu alte cuvinte, apărarea presupune adoptarea şi
punerea în practică de către statul naţional a unui ansamblu de
măsuri, de naturi diverse, pentru protejarea vieţii cetăţenilor săi, a
bunurilor şi teritoriului naţional, pentru garantarea independenţei şi
unităţii statale.
„Prin definiţie, conceptul de apărare trimite la o politică a
mijloacelor clar identificate, la un mod de acţiune, la un ansamblu de
practici care într-un cadru statal sunt esenţial militare şi care sunt în
serviciul obiectivelor strategice definite anterior prin politică”13.
Pe de altă parte, în calitate de concept, apărarea naţională a
evoluat odată cu dezvoltarea societăţii şi a intrării acesteia într-un
vast sistem de relaţii internaţionale de o mare diversitate. În general,
apărarea presupune posibilitatea ca ceea ce aparţine cuiva (viaţă,
bunuri, teritoriu, atribute) să fie ameninţat cu schimbarea statutului de
până atunci. În afara existenţei unor riscuri sau ameninţări la adresa a
ceva sau a cuiva nu se poate vorbi de apărare. Iar riscurile şi
ameninţările, posibile şi probabile, privind drepturile şi libertăţile
cuiva (individ, grup, comunitate, stat) se află într-o continuă
transformare sub acţiunea complexă a unei palete largi de factori
sociali, economici, militari, culturali. Deci, se poate afirma că
apărarea este un termen cu o evoluţie dinamică, ca urmare a nevoii de
adaptare continuă a sa la realitatea cotidiană aflată, la rândul său, întro permanentă schimbare. În acelaşi timp, mutaţiile produse, atât în
plan intern cât şi extern vor amplifica şi intensifica căutările statelor
de a-şi construi şi dezvolta un sistem adecvat de apărare prin
integrarea voluntară într-un sistem validat de apărare colectivă.
Fenomene precum globalizarea, schimbările climatice, migraţia
internaţională, creşterea rapidă a populaţiei mondiale, urbanizarea,
îmbătrânirea populaţiei în statele dezvoltate, crizele economice,

financiare, energetice sau alimentare ce cuprind regiuni sau chiar
întreaga lume exercită o influenţă semnificativă asupra conceperii şi
organizării apărării naţionale14.
„Apărarea României reprezintă totalitatea acţiunilor
întreprinse, a mijloacelor şi metodelor specifice necesare pentru a
proteja interesele, valorile şi obiectivele naţionale de securitate de
riscurile şi ameninţările la care pot fi supuse”15.
Apărarea naţională desemnează o realitate dinamică, complexă
şi multidimensională. În ceea ce priveşte caracterul multidimensional,
acesta este ilustrat prin componentele pe care apărarea naţională le
are. Acestea sunt: politică, militară, economică, civilă, culturală,
psihologică.
Apărarea politică este atributul inalienabil al conducerii
statului. Ea derivă din responsabilitatea asumată de către cei care
deţin puterea politică în stat faţă de întreaga populaţie privind
protejarea şi prezervarea vieţii şi bunurilor acesteia în orice condiţii,
precum şi a intereselor, valorilor şi obiectivelor naţionale de
securitate16. Acest tip de apărare include ansamblul măsurilor şi
acţiunilor pe care conducerea statului le adoptă şi le pune în practică,
în toate domeniile de activitate, atât pe plan intern, cât şi extern,
pentru a apăra interesele naţionale, viaţa şi bunurile cetăţenilor.
Printre aceste măsuri se află, pe de o parte, cele strict de natură
politică – presiuni, sancţiuni, coerciţie şi nu numai atât la nivelul
relaţiilor bilaterale, cât şi prin apelul la organizaţiile internaţionale
competente, şi, pe de altă parte, toate celelalte de ordin militar,
economic, diplomatic şi cultural. În acelaşi timp, apărarea politică
presupune: decizie politică (alegerea unei alternative şi asumarea
răspunderii pentru această opţiune); suportul public (captarea
consensului naţional pentru măsurile şi mijloacele ce vor fi utilizate
în vederea atingerii obiectivelor propuse).

12

***, Glosar de termeni şi expresii privind angajarea operaţională a
forţelor, Bucureşti, Editura AISM, 2002, p. 21, agresiune = folosirea forţei
armate de către un stat împotriva suveranităţii, integrităţii teritoriale sau
independenţei politice a altui stat sau orice alt mod incompatibil cu Carta
Naţiunilor Unite (art. 1).
13
Vincent BOULANIN, Retour sur l'adoption du concept de sécurité
nationale, ou l'assimilation d'un discours de sécuritisation,
http://www.cirpes.net/IMG/_article_PDF/article_276.pdf, p. 1.

A se vedea: Petre DUŢU, Fenomene diverse cu impact asupra stabilităţii
şi securităţii locale, rgionale şi inetrnaţionale, Editura UNAp „Carol I“,
Bucureşti, 2012.
15
Strategia naţională de apărare, http://www.presidency.ro/static/ordine
/SNAp/SNAp.pdf, p. 15.
16
Ibidem, p. 8.
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Apărarea militară ţine de competenţa armatei, de fapt, a
tuturor categoriilor de forţe ale armatei (forţe terestre, forţe aeriene şi
forţe navale)17. Ea are obiective strategice de descurajare a unui
eventual agresor militar, de protecţie a populaţiei, teritoriului
naţional, de prevenire a pericolelor, pentru a garanta interesele
fundamentale ale naţiunii. „Apărarea armată a României trebuie să
fie garantată de o politică externă activă şi eficientă şi de forţe armate
credibile, capabile să răspundă utilizării forţei militare împotriva ţării
sau a ameninţării cu folosirea forţei militare”18. Într-un fel şi într-o
anume măsură, apărarea militară, în ultima vreme, include şi
participarea armatei la acţiunile umanitare din ţară şi din afara
acesteia, precum şi misiunile de menţinere şi impunere a păcii.
Apărarea civilă revine instituţiilor statului abilitate prin lege
(pompieri, jandarmerie, poliţie) să protejeze populaţia, bunurile
acesteia, la nevoie (în caz de calamităţi naturale, accidente industriale
sau tehnologice) şi să prevină producerea unor accidente ecologice.
De asemenea, apărarea civilă vizează şi măsuri de protecţie a
populaţiei împotriva atacurilor teroriste cu arme de distrugere în
masă. În situaţiile stabilite de lege, armata participă activ la măsurile
concrete adoptate în vederea protejării vieţii populaţiei şi a salvării
bunurilor acesteia, dar şi a comunităţilor umane, ca entităţi socioeconomice.
Apărarea economică revine, în principal, organelor statului
care au competenţe stabilite prin legi adecvate acestui domeniu de
activitate. Ea vizează producţia şi circulaţia resurselor, ameliorarea
competitivităţii naţionale într-o economie globalizată, protejarea
bazelor de date şi transferurile tehnologice, combaterea exploatării
ilicite a brevetelor, dezinformarea informatică şi contrafacerile,
ocuparea cât mai deplină a forţei de muncă şi stoparea emigraţiei
tinerilor, mai ales cu înaltă calificare profesională. În contextul oferit

de globalizare şi integrarea regională, rolul apărării economice, la
nivel naţional este într-o continuă ascensiune19.
Apărarea culturală presupune promovarea activă şi puternic
ofensivă a bunurilor spirituale şi a valorilor, a obiceiurilor şi
tradiţiilor naţionale în lume, prin structuri şi programe specifice.
Pentru România este important ca valorile sale, tradiţiile, contribuţia
cetăţenilor săi la patrimoniul cultural mondial să fie diseminate în
lume pentru a fi cunoscute de ceilalţi locuitori ai planetei. Pe această
cale, atât ţara noastră cât şi aportul cetăţenilor ei la dezvoltarea
culturii universale vor fi mai bine cunoscute şi înţelese.
Apărarea psihologică se organizează în scopul menţinerii şi
întăririi voinţei armatei, înainte de toate, de a rezista şi de a învinge
orice agresor. Se realizează, de regulă, de structuri specializate în
astfel de activităţi şi acţiuni, cu concursul larg al mass-media.
Informaţia, respectiv vehicularea acesteia prin vectori adecvaţi, este
modalitatea principală de realizare a acestui tip de apărare.
Componentele apărării naţionale descrise succint mai sus sunt
interdependente şi complementare. Ele interacţionează continuu,
dând astfel armonie şi coerenţă măsurilor luate de stat în acest
domeniu. Pe de altă parte, ele sunt complementare în sensul că
fiecare componentă joacă un rol în sectorul celorlalte componente
punându-se reciproc în valoare. De altfel, nu se poate vorbi de
apărarea politică fără a avea în vedere componenta economică,
culturală sau psihologică a apărării naţionale. Ele alcătuiesc un sistem
deschis ce menţine o strânsă legătură cu mediul în care se manifestă.
Apărarea ţării, ca atribut al suveranităţii naţionale, de regulă, se
exprimă prin sentimente, atitudini şi comportamente interpersonale şi
colective trăite de cetăţeni. În acest sens, se poate vorbi de existenţa
şi manifestarea a două dimensiuni ale apărării naţionale: o
dimensiune subiectivă şi o dimensiune obiectivă.
Dimensiunea subiectivă reflectă intensitatea sentimentelor şi
atitudinilor patriotice ale cetăţenilor, atât în plan individual, cât şi
colectiv. Ea este influenţată de experienţa individuală şi colectivă ce
acţionează asupra sentimentelor şi atitudinilor de dragoste de ţară ale
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Constantin ONIŞOR, Teoria strategiei militare, Bucureşti, AISM, 1999,
p. 322.
18
***, Strategia naţională de apărare, http://www.presidency.ro/static
/ordine/SNAp/SNAp.pdf, p. 17.
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Ahmed LARABA, Observations générales sur la notion de
défense économique, http://www.majliselouma.dz/.../comm%20Ahmed
%20L.
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cetăţenilor, dar şi a comunităţilor umane. În acest mod, se explică
evoluţia conduitei individuale şi de grup vis-à-vis de apărarea ţării în
unele momente, deşi condiţiile sociale, economice, politice, militare
de ansamblu rămân neschimbate.
Dimensiunea obiectivă este apreciată în funcţie de parametrii
comportamentelor individuale şi colective faţă de ţară, ca entitate, de
care cetăţenii săi se simt legaţi prin tradiţii, cultură, obiceiuri, valori
şi interese naţionale. Ea exprimă o apreciere obiectivă a stării
sentimentelor şi atitudinilor patriotice, precum şi a comportamentelor
colective referitoare la apărarea ţării. De aceea, dimensiunea
obiectivă poate diferi de cea subiectivă care se întemeiază pe maniera
în care percep indivizii şi grupurile umane apărarea, în particular, şi
apărarea naţională, în general.
Cele două dimensiuni interacţionează şi se influenţează
reciproc. De pildă, informarea oportună şi veridică a populaţiei
asupra stării apărării naţionale poate influenţa percepţia acesteia. La
rândul său, percepţia populaţiei privind apărarea ţării poate acţiona
asupra imaginii oficiale a acesteia, corectând-o, într-un sens sau altul,
dar şi a consensului naţional. Din interdependenţa şi
complementaritatea celor două dimensiuni pot rezulta măsuri
adecvate şi flexibile de optimizare a acestui sector de activitate
umană extrem de important. Dinamica acestor două dimensiuni poate
sugera atât nivelul de analiză, cât şi natura soluţiilor de adoptat în
domeniul apărării naţionale.
În concluzie, apărarea României trebuie să fie promptă şi să se
întemeieze pe o capacitate suficientă. „Promptitudinea apărării
trebuie să fie în concordanţă cu evoluţia mediului de securitate
actual.”20 Acest lucru are în vedere toate ameninţările de securitate,
dar mai ales pe cele asimetrice şi hibride, precum şi existenţa
capacităţilor eficiente de avertizare timpurie, în timp real, de
realizare a imaginii unice a situaţiei, de acţiune oportună şi eficientă,
toate fondate pe un sistem stabil de conducere, comandă şi control.
În ceea ce priveşte, existenţa capacităţii de apărare suficientă,
aceasta ar permite ţării noastre să-şi protejeze interesele naţionale şi
să-şi îndeplinească angajamentele asumate ca stat membru al NATO
şi UE.

Capitolul 2
AMENINŢĂRILE ASIMETRICE VERSUS
SECURITATEA ŞI APĂRAREA NAŢIONALĂ
2.1. Ameninţările asimetrice: definiţie, categorii,
caracteristici dimensiuni, forme şi procedee de manifestare
A. Ameninţări asimetrice: definiţie
Asimetria „constă în refuzarea regulilor luptei impuse de
adversar, astfel făcând orice operaţii imprevizibile”21. Aceasta
implică folosirea forţei concomitent cu utilizarea forţelor neprevăzute
cu acest efect, arme împotriva cărora mijloacele de apărare nu sunt
mereu adaptate, metode ce refuză războiul convenţional şi se
fondează pe efectul surpriză. Obiectivul fiind să exploateze
slăbiciunile adversarului său pentru a-şi maximiza efectul de
distrugere.
Dat fiind potenţialul de distrugere a unei mici forţe ce foloseşte
tactici asimetrice, ele sunt mai ales apanajul entităţilor non-statale.
Asimetria a cărei eficacitate a fost vreme îndelungată limitată
pe motiv de mijloace militare folosite, s-a dezvoltat mult începând cu
Evul Mediu ca urmare a ameliorării armelor, în principal arbaleta şi
mai târziu puşca.
Ameninţările asimetrice acoperă o largă gamă de moduri de
acţiune (terorism mai ales) sau de probleme de securitate (trafic ilicit
de exemplu). Ele pot emana de la un stat, folosind o strategie
indirectă, sau entităţi non-statale cu obiective şi activităţi variate. Este
vorba în toate cazurile de a evita contactul direct cu puterea militară
naţională sau de coaliţie, alegând să lovească pe neaşteptate
obiectivele mai puţin apărate.
Ameninţarea asimetrică poate fi definită ca „evantaiul larg şi
imprevizibil al operaţiilor militare, paramilitare şi de informaţie,
conduse de naţiuni, organisme, indivizi sau de forţe indigene sau de
plasare sub comanda lor, ce vizează în mod specific slăbiciuni şi
21
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vulnerabilităţi într-o guvernare inamică sau într-o forţă armată”22.
Pentru multe naţiuni, organisme şi indivizi, războiul asimetric este
preferabil războiului convenţional. Acest tip de război este folosit, cu
precădere, împotriva ţintelor care în mod tradiţional au puţină
protecţie sau deloc.
În prezent, se vorbeşte despre noi pericole la adresa securităţii
naţionale, regionale şi globale. Printre aceste noi pericole se află cele
pe care analiştii le numesc ameninţări asimetrice. Această expresie
desemnează mijloacele sau tacticele folosite de state, grupuri teroriste
sau indivizi pentru a executa atacurile împotriva inamicilor mai
puternici, evitând o confruntare directă. Acţiunile în chestiune vor
căuta să evite avantajele adversarului şi să-i exploateze slăbiciunile.
Perspectiva de a fi confruntat cu aceste ameninţări netradiţionale
pune numeroase provocări comunităţilor de apărare occidentale, în
special în termeni de protecţia forţelor23. Găsirea modalităţilor de
protejare eficace a personalului desfăşurat împotriva acestor factori
asimetrici ocupă locul central în gândirea strategilor militari care
încearcă să-şi pregătească forţele armate să ducă operaţii pe câmpul
de luptă al viitorului. Problematica protecţiei forţelor împotriva
ameninţărilor asimetrice are o importanţă specială pentru fiecare ţară
care participă la misiuni de pace, operaţii de ajutor umanitar sau alte
acţiuni întreprinse alături de aliaţii lor. Pentru că aceste acţiuni se
derulează în medii care sunt prin natura lor rigide sau instabile,
forţele armate vor fi incontestabil confruntate cu numeroase tipuri de
ameninţări, inclusiv ameninţări asimetrice.
În viitoarele operaţii armate, va fi dificil să se evite
ameninţarea asimetrică în orice mediu. Spre deosebire de pericolul
aparent al războiului convenţional, pericolul atacului asimetric nu se
diminuează de o manieră semnificativă în timpul operaţiilor altele
decât războiul. Asimetria este prin natura sa imprevizibilă, şi ea ar
putea fi mai răspândită în operaţiile armate altele decât războiul
pentru că absenţa marilor unităţi de luptă ar putea sugera slăbiciunea
22
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şi vulnerabilitatea adversarilor dornici să folosească atacuri
asimetrice. Pentru a păstra eficacitatea împotriva ameninţărilor
asimetrice, securitatea logistică trebuie să fie inclusă în doctrină şi
formare. În teorie, aceste schimbări ar trebui să fie efectuate imediat
în previziunea viitorului război asimetric. În practică, generarea
transformărilor necesare ar fi o întreprindere complexă, iar
schimbările probabil ar pretinde atacuri asimetrice semnificative
pentru a furniza o validare practică a metodelor şi mijloacelor
întrebuinţate.
Ameninţările asimetrice sunt inferioare în termeni de mână de
lucru, echipament şi expertiză globală. Prin urmare, un atac frontal
(altfel numit un asalt frontal) va eşua. Din acest motiv, forţele
neregulate se bazează pe efectul surprizei pentru a ataca adversari
mai puternici. Aceasta se produce prin folosirea unei noi tactici în
timpul operaţiilor, atacând când nivelul de alertă al adversarului este
coborât şi lovind ţintele neimportante24. Atacurile insurgenţilor în
teatrele de operaţii din Afganistan probează acest aspect al ducerii
luptelor împotriva forţelor de securitate şi militare afgane şi ale
coaliţiei militare internaţionale.
De regulă, forţele convenţionale se angajează în războiul
simetric, pentru că ameninţările asimetrice nu le permit să-şi
demonstreze capacitatea de a distruge un inamic relativ, invizibil. În
plus, actorii asimetrici aleg, ca teren de luptă, locuri cum sunt jungla,
munţii şi chiar mediul urban, unde atacă şi dispar, diminuând
avantajul celor puternici, al forţele de securitate şi militare ale
statelor. În plus, actorii asimetrici folosesc puterea psihologiei de a
acoperi inconvenientele materiale împotriva beligeranţilor mai
puternici. În acest sens, de exemplu, atacurile cu dispozitive
explozive improvizate sau atentatele sinucigaşe sporesc sentimentele
de teamă ale militarilor adversarului, dar şi ale populaţiei.
În general, o confruntare asimetrică se produce atunci când o
parte foloseşte tactici sau arme neaşteptate sau neobişnuite pentru a
suprima, reduce sau depăşi superioritatea opozantului.
În această optică, atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din
SUA sunt un exemplu perfect al unei acţiuni asimetrice: autorii lor au
folosit avioane civile de o manieră neaşteptată (ca rachete dirijate
24
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împotriva centrului unui mare oraş) şi au cauzat imense pagube
materiale şi enorme pierderi de vieţi omeneşti. În ceea ce îi priveşte,
teroriştii nu au suferit decât pierderi minime.
În esenţă, o ameninţare asimetrică este o tentativă de a evita
sau de a afecta forţele unui opozant, exploatându-i slăbiciunile prin
folosirea metodelor ce diferă considerabil de modul său de operare
obişnuit.
B. Categorii de ameninţări asimetrice
Ameninţările asimetrice pot fi regrupate în trei mari categorii:
operaţii de informaţii, arme de distrugere în masă şi operaţii
netradiţionale25.
• Operaţiile de informaţii (OI)
Toate ţările sunt dependente de sistemele de informaţii.
Calculatoarele sunt folosite în toate domeniile de activitate, de la cele
mai simple sarcini cotidiene până la aproape toate domeniile de
activitate, cum sunt comunicaţiile, energia, finanţele. De asemenea,
sistemele electronice sunt cruciale în culegerea informaţiilor necesare
procesului de decizie. Această dependenţă reală face vulnerabilă
orice ţară în materie de operaţii de informaţii duse de orice grup
uman sau state ostile. Aceste grupuri ar putea, de exemplu, să caute
să infiltreze sistemele civile sau militare care să exploateze
tehnologiile de informaţii (inclusiv cele folosite pentru scopuri ale
C3IRSR2 şi logistică) pentru a penetra sau manipula datele, ataca
infrastructuri esenţiale, sau de a perturba procesele de luare a deciziei
sau capacităţile de culegere sau gestionare a informaţiei. Operaţiile
de informaţii pot lua trei feluri de forme:
- atacuri împotriva infrastructurilor (de exemplu: atacuri
împotriva reţelelor informatice, război electronic, distrugere fizică);
- înşelăciune (de exemplu: operaţii de propagandă în mijloacele
de comunicare publice, difuzare de informaţii false etc.);
- operaţii psihologice (de exemplu, luarea de ostatici sau
distribuirea de pamflete, difuzarea e emisiuni radio sau de televiziune
ori folosirea altor media pentru a semăna frica şi descurajarea).
25
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• Armele de distrugere în masă (ADM)
În ultimii ani se asistă la proliferarea armelor de distrugere în
masă, numite astfel pentru marea lor capacitate de ucidere sau rănire
a unui număr ridicat de persoane într-o zonă extinsă. În ciuda
existenţei tratatelor internaţionale, numeroase ţări continuă să-şi
dezvolte aceste tip de arme sau să-şi procure vectorii necesari ducerii
lor la ţintele dorite. Faptul că unele dintre aceste arme pot fi produse
de indivizi nu face decât să crească ameninţarea. Riscurile ce provin
de la ADM pot fi:
- nucleare; chiar dacă posibilitatea unui război nuclear
generalizat a dispărut, armele nucleare continuă să fie o ameninţare.
Există grave incertitudini în ceea ce priveşte securitatea fizică a
arsenalului fostei Uniuni Sovietice, şi a materialului fizionabil ar
putea fi clandestin retras din instalaţiile civile sau militare şi dobândit
de către indivizi sau organizaţii ostile. Proliferarea este, de asemenea,
o problemă la nivelul statelor: India şi Pakistan sunt ultimele ţări care
au produs arme nucleare şi alte state, precum Coreea de Nord şi Iran,
sunt bănuite că posedă programe de înarmare nucleară;
- bacteriologice; agenţii bacteriologici sunt relativ puţin
costisitori de produs, pot fi fabricaţi de industriile civile, pot să facă
numeroase victime sau să cauzeze daune la scară mare. Conştiente de
enormele pericole pe care pot să le genereze agenţii bacteriologici,
comunitatea internaţională a creat Convenţia privind interdicţia
punerii la punct, fabricării şi stocării armelor bacteriologice
(biologice) sau toxinelor şi a distrugerii lor. Totuşi, unele state nu au
semnat sau ratificat documentul, iar actorii non statali scapă
prevederilor acestui act şi Convenţia nu dispune de nici un mecanism
de verificare;
- chimice; de asemenea, armele chimice sunt relativ facil de
produs şi puţin costisitoare. Ca şi în cazul armelor bacteriologice,
există un tratat internaţional ce interzice folosirea acestor arme, dar
încă odată, unele ţări refuză să se supună acestei interdicţii;
- radioactive; orice ţară ce posedă o tehnologie nucleară civilă
poate fabrica arme radioactive. Aceste arme folosesc efectele nocive
ale materialelor radioactive pentru a ucide, răni sau îmbolnăvi. Ele
sunt destul de uşor de produs şi sunt puţin costisitoare, dar distribuţia
lor prezintă multe dificultăţi. Organizaţiile teroriste ar putea mai ales
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să folosească materialul radioactiv cu explozivi convenţionali şi să
producă o „bombă murdară”.
• Operaţiile netradiţionale
Acest tip de operaţii cuprinde folosirea de tactici
neconvenţionale şi locuri relativ inedite pentru a ataca adversarul. De
asemenea, actorii ce apelează la astfel de tactici, recurg frecvent la
metode ce includ de la nesupunerea civilă la teroare pentru a evita
avantajele numerice, tactice sau tehnologice ale unii opozant. Ele pot
lua forme cum ar fi:
- folosirea de tactici şi terenuri noi: folosirea de tactice
neortodoxe sau terenuri neconvenţionale (de exemplu spaţiul urban)
de către un adversar asimetric poate facilita un atac direct asupra
materialului sau operaţiilor militare, să maximizeze impactul fizic şi
psihologic al unui atac, şi să complice eventualele răspunsuri militare
sau poliţieneşti. O ripostă armată în zone locuite ridică probleme
speciale, deoarece numărul ridicat de civili poate împiedica
identificarea atacatorilor. În plus, un contraatac ar putea creşte şi mai
mult numărul victimelor civile;
- nesupunerea civilă: un opozant asimetric poate genera o
ameninţare prin greve şi revolte declanşate, manifestaţii, ocuparea
ilegală a unor puncte importante dintr-o localitate (centre de
comunicare, de exemplu) şi la iniţierea unor boicoturi în scopul
destabilizării şi discreditării adversarilor săi sau să le producă daune.
Acest tip de acţiune neconvenţională este din ce în ce mai frecvent
utilizat în statele falite (ca Somalia) sau ţările care nu-şi exercită un
control politic asupra teritoriului. De menţionat este faptul că astfel
de acţiuni neconvenţionale nu vizează doar forţele armate, ci şi pe
civilii din zona atacului.
- folosirea terorii; acţiuni cum sunt ţintirea intenţionată a
populaţiilor civile în regiuni îndepărtate de scena principală a
conflictului, luarea de ostatici, răpirile, mutilările, crimele şi alte
activităţi criminale pot duce la apariţia terorii în sânul populaţiei fără
ca atacantul asimetric să se expună unor riscuri înalte. În acest sens,
este de amintit răpirile zilnice de ziarişti sau de responsabili judiciari
de facţiunile neguvernamentale în Columbia sau a personalului
umanitar în Cecenia.

C. Caracteristici ale ameninţării asimetrice
Ameninţarea asimetrică posedă un ansamblu de caracteristici.
În opinia noastră, acestea din urmă se pot grupa în două categorii:
caracteristici generale şi caracteristici specifice secolului XXI.
Prima categorie ilustrează trăsăturile comune ale ameninţării
asimetrice din orice timp sau perioadă a evoluţiei omenirii. Cea de a
doua categorie se referă la ceea ce este propriu ameninţărilor
asimetrice actuale.
Există o serie de caracteristici generale ale ameninţării
asimetrice semnalate de diverşi autori26. Printre acestea se află
următoarele:
• Mai întâi, nu este vorba de o luptă cantonată la nivelul tactic
cu actori bine identificaţi în număr limitat şi în moduri de acţiune
relativ cunoscute, ci de o confruntare mult mai globală, depăşind
câmpurile strict militare de luptă pentru a le îngloba ideologic,
politico-etnic, cultural şi religios, ca în războaiele de eliberare
naţională, acţiunile de gherilă, şi alte conflicte inter sau mai ales
intra-statal care degenerează în acţiune de violenţă colectivă. Buna
percepţie a acestui mediu este indispensabilă pentru a înţelege spaţiul
în care intervine forţele militare şi/sau de securitate naţionale şi cu
care ea va trebui să interacţioneze, pe care ea îl veghează sau nu. Pe
de altă parte, trebuie să se aibă în vedere că acest mediu –
„sanctuarul”, rezerva şi baza actorilor acestor ameninţări – este
inevitabil, de o manieră variabilă potrivit situaţiei concrete.
• Apoi, ceea ce este propriu asimetriei este faptul că actorul
care foloseşte acţiunile asimetrice refuză „lupta în direct” pentru a
nu fi declasat tehnologic, a valorifica în avantaj propriu
vulnerabilităţilor
adversarului,
compensând
prin
surpriză
inferioritatea sa numerică. Se poate acţiona cu putere fiind slab, decât
acolo unde inamicul este slab, de unde importanţa capitală a
surprizei, exemplul modurilor de acţiune ce corespunde unei
asemenea concepţii fiind atentatul terorist. Atacantul va încerca să
dispună de iniţiativă alegând locul şi ora, atunci când ştie că
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apărătorul, datorită constrângerilor legale şi a regulilor de angajare,
nu poate să întrebuinţeze mijloace identice.
• În fine, adversarul nu contează în mod unic pe aspectul pur
militar al acţiunii sale, dar se sprijină mai mult pe multiplicatori de
eficacitate, chiar dacă el nu practică această termen, în cazul
ajutorului populaţiei, sau al reacţiei populaţiei şi opiniei
internaţionale. Ea se va traduce în general printr-o strategie indirectă
unde capacitatea de distrugere se sprijină în parte pe pârghiile de
putere ale organizaţiilor „patriotice”, ale foştilor combatanţi, ale
mişcărilor comunitare, etnice, de tineri, de femei, ele însăşi în centrul
nebuloasei care tinde adesea la a lua un caracter mafiot, ca răspuns la
nevoile de finanţare.
Deşi există de secole, ameninţările asimetrice din secolul XXI
au unele caracteristici specifice27. Una dintre ele este caracterul său
deliberat. Această particularitate este istoric puţin comună, dacă nu
unică. În trecut, cele mai multe conflicte asimetrice rezultau simplu
din faptul că actorii foloseau metode care le erau familiare. În
schimb, cele mai multe conflicte asimetrice actuale sunt rezultatul
unei alegeri deliberate din partea adversarului cu tradiţii şi cu
mijloace diferite, care urmăresc să minimizeze riscurile şi să-şi
maximizeze şansele de victorie. Astfel, provocările lansate de grupuri
precum Al Qaida sau rebelii ceceni, de a cărui asimetrie profită SUA
şi alte state occidentale ca urmare a superiorităţii lor tehnologice sau
superiorităţii conceptuale sau de antrenament28. Asimetria modernă
este o reflectare a ceea ce Edward Luttwak numea „logica paradoxală
a strategiei „care vrea ca acţiunile presupuse cele mai eficace să nu
fie întotdeauna în practică şi că ceea ce funcţionează astăzi ar putea
să nu funcţioneze mâine, într-o luptă între inamici hotărâţi29. Logica
paradoxală a caracterizat întotdeauna strategia. Conflictele asimetrice
din secolul al XXI-lea sunt modelate şi determinate, înainte de toate,
prin combinarea, unică acum, a bipolarităţii şi interdependenţei. Pe
27
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măsură ce creşte distanţa, în timp, de Războiul Rece, un nou tip de
bipolaritate se impune ca efect. Lumea de acum înainte se împarte
între naţiunile care pot să se adapteze la globalizare şi la era
informaţiei, şi cele care nu o pot face sau nu vor datorită frânelor
culturale sau alegerilor politice şi economice. Deşi împărţirea cea mai
frecventă astăzi opune lumea occidentală lumii musulmane, aceasta,
de fapt, reflectă actualul bipolarism ce se schiţează peste tot în lume,
şi chiar în ţări în care anumite regiuni, grupuri sociale se adaptează şi
altele nu la schimbările generate de globalizare şi de era informatică.
Ca toate mutaţiile socio-economice profunde, globalizarea are
câştigători şi perdanţi. Ceea ce este acum specific este intersectarea
mutaţiilor socio-economice, politice şi nu numai cu era informaţiei,
fapt ce se reflectă şi în materie de conflicte asimetrice. Prin
tehnologiile informaţiei, perdanţii globalizării iau cunoştinţă de
situaţia lor şi intră în relaţii cu semenii lor. Astfel, frustrarea lor se
amplifică şi se structurează. Epoca ţăranilor care îşi acceptau pasiv
soarta lor este revolută. Ieri, era facil să se controleze perdanţii
mutaţiilor socio-economice când câştigătorii se distingeau prin
aparenţa şi limbajul lor. Elitele naţiunilor care reduc astăzi
întârzierile sunt de asemenea educate ca cele din naţiunile avansate,
de unde frustrarea şi violenţa lor. Ele ţin, din păcate, ca responsabili
de mizeria lor „represiunea Occidentului”, în loc să analizeze cauza
reală a acestui fenomen: faptul că culturile lor nu pot să se adapteze
globalizării şi erei informaţiei. Plasându-şi furia în afara lumii cu care
sunt familiarizaţi, ele vin să aprecieze că cadrul normativ şi juridic ce
organizează ordinea mondială are ca finalitate chiar de a-l reprima, şi
deci că el nu este acceptabil pentru ele.
Globalizarea şi bipolarismul ce rezultă de aici oferă multe
ocazii de a contesta ordinea mondială, dar ele nu explică recursul
crescând la modalităţi de acţiune asimetrică. Alţi factori permit să-i
înţeleagă, şi în primul rând interdependenţa mondială, concept
simplu ale cărui consecinţe sunt atât multiple, cât şi complexe.
Interdependenţa implică ca un număr crescând de persoane, state şi
culturi sunt legate, mai divers şi mai profund decât niciodată, în
domeniile economic, politic, cultural, strategic sau ecologic, prin
amestecul populaţiilor, sau prin conştientizare, o înţelegere
crescătoare generată de Internet şi de noile tehnologii ale informaţiei.
Difuzarea din ce în ce mai rapidă a informaţiei stimulează frustrările
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faţă de globalizare şi oferă simultan celor care au ales violenţa
mijloacelor de a relaţiona cu ceilalţi, de a se furniza armelor şi
finanţarea, şi de a-şi schimba informaţii. Interdependenţa semnifică
că un număr din cei care îşi pun ca obiectiv să atace Occidentul îl
cunoşteau mai bine decât adversarii săi trecuţi. Teroriştii, activi sau
potenţiali, au trăit adesea în ţările occidentale, acolo s-au format, au
privit filme şi televiziunea. Ei au acces la mulţimea de informaţii
privind lumea occidentală vehiculate prin Internet. Interdependenţa
lărgeşte, de asemenea, numărul indivizilor, organizaţiilor şi statelor
vizate de un conflict politic. Anumite forme de asimetrie, ca
terorismul, pot fi chiar în mod specific dezvoltate în vederea creşterii
numărului lor: nimic nu este mai frustrant pentru un radical sau un
revoluţionar decât să fie ignorat. Extinzând suprafaţa şi numărul
actorilor unui conflict, terorismul creşte presiunea ce apasă pe
guverne, îndemnându-le astfel să intervină. Actualul conflict israelopalestinian ilustrează perfect acest fenomen.
De altfel, interdependenţa creşte costul politic, economic şi
strategic al agresiunii armate la iniţiativa unui stat. Din această cauză,
statele ce au intenţii ostile faţă de vecinii lor au tendinţa să aleagă
metode de agresiune indirecte ca garanţi ai insurgenţilor, teroriştilor
sau miliţiilor. În afara câtorva regiuni, ca Africa subsahariană,
costurile acestui tip de acţiune tinde totuşi să crească. Statele care
susţin deschis acţiunile teroriştilor şi recurg la alte forme de
agresiune asimetrică sunt, în prezent, mai puţin numeroase decât în
timpul Războiului Rece, perioadă în care aceste metode erau tolerate
în cele două tabere30. Acum, se asistă la o creştere a numărului
grupurilor violente ce operează fără susţinerea statului, dar care se
organizează în reţele, prin mimetism şi uneori în legătură cu
organizaţiile criminale mondiale.
La nivel strategic, interdependenţa reduce frecvenţa războaielor
tradiţionale, dar face mai violente formele asimetrice de conflict,
deoarece organizaţiile non-statale înarmate nu pot angaja acţiuni
militare clasice. Aceasta datorită între alţi factori, preponderenţei
militare a lumii occidentale, şi mai ales SUA. În plus, statele
occidentale, dar mai ales SUA au investit mult în transformarea
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sistemului lor de apărare, mai ales prin dotarea cu armament de
ultimă generaţie şi prin dezvoltarea unor concepte noi în materie de
apărare naţională şi colectivă. Acest fapt a dus la descurajarea
agresiunilor militare directe asupra statelor occidentale şi a SUA.
Totuşi, amplificarea agresiunii cu metode asimetrice impune statelor
occidentale să-şi dezvolte mijloace adecvate luptei eficace împotriva
ameninţărilor asimetrice. În acest context, şi România, ca stat
membru al NATO şi UE, trebuie să se pregătească să facă faţă cu
succes unor ameninţări asimetrice din partea unor actori non-statali
care o percep ca pe un adversar virtual.
D. Dimensiuni, forme şi procedee ale ameninţărilor
asimetrice
Împotriva ameninţărilor asimetrice se adoptă o strategie
adecvată. Asimetria strategică poate fi pozitivă sau negativă. În
primul caz, se folosesc una sau mai multe diferenţe pentru a obţine un
avantaj. Strategia militară a SUA, de exemplu, pune accentul pe
antrenament, conducere şi tehnologie. Ea vizează să menţină şi să
valorizeze o superioritate existentă. Asimetria negativă foloseşte o
diferenţă pentru a exploata slăbiciunile adversarului. Deci, ea este
direct constitutivă a unei ameninţări.
Asimetria strategică poate fi folosită pe termen scurt sau lung.
Cum arată istoria militară, cei mai mulţi au recurs la asimetrie pe
termen scurt, inamicul adaptându-se mai devreme sau mai târziu la
formele şi mijloacele de luptă folosite împotriva sa.
Există diferite forme de asimetrie. Cel puţin şase tipuri de
asimetrie au un impact în domeniul securităţii naţionale şi al
războiului. Aceste tipuri sunt următoarele31:
• asimetria metodei, care antrenează folosirea de concepte
operaţionale şi de doctrine tactice diferite de cele ale adversarului, de
exemplu, gherila şi alte forme de operaţii non-lineare.
• asimetria tehnologică este monedă curentă în istoria militară,
de exemplu în războaiele imperiale duse de ţările industriale în
secolele al XIX-lea şi al XX-lea.
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• asimetria voinţelor este crucială atunci când unul dintre
protagonişti estimează supravieţuirea sa sau a intereselor sale vitale
în pericol, în timp ce celălalt nu protejează sau nu apără interese mai
puţin importante. Acest tip de asimetrie este cel în care unul dintre
beligeranţi este dispus să angajeze mari cheltuieli, să-şi asume mai
multe riscuri, sau să întreprindă acţiuni pe care celălalt doreşte să le
evite din motive morale şi legale. Asimetria voinţei este pertinentă
mai ales la nivelul mari strategii.
• asimetria moralului (se întâlneşte la nivel operativ): Moralul
este decisiv în război. Este posibil ca un inamic cu un moral
individual şi colectiv ridicat să facă faţă unor forţe regulate
superioare cantitativ şi calitativ32.
• asimetria de organizare este importantă în istoria militară.
Inovaţiile în acest domeniu au putut să dea un avantaj considerabil
unui stat lipsit de alte argumente, în special tehnologice. În viitor,
armatele naţionale ar putea să facă faţă la inamici non-statali,
organizaţi în reţele mai curând decât de o manieră ierarhică, inovând
în cadrul unei veritabile asimetrii de organizare.
• asimetria în termeni de răbdare, nelinişte în timp, poate, de
asemenea, să-şi joace rolul. Aceasta, legată cu asimetria voinţelor,
este mai ales prezentă în conflicte interculturale. O asemenea
asimetrie poate să apară atunci când un actor intră în război cu ideea
că acesta trebuie să se prelungească, în timp ce adversarul său nu
contează să producă decât un efort de scurtă durată. De asemenea,
concepţiile privind timpul sunt culturale. S-a spus adesea, în timpul
războiului din Vietnam, că occidentul în general, şi mai ales SUA,
erau foarte departe de concepţia asiatică a timpului, potrivit căreia
răbdarea şi voinţa puteau prevala într-un conflict ce se întindea pe
câţiva ani, chiar decenii. Desigur, generalizările culturale rămân
periculoase – şi unele state occidentale, de exemplu Marea Britanie,
par mai pregătite pentru conflicte de lungă durată –, dar există acolo
ceva pentru reflecţie.
Principalele procedee în mod curent puse în practică de actori
ce apelează la ameninţările asimetrice sunt:

• acţiunile de supraveghere ce constau în testarea locală a
capacităţii, timpului de reacţie şi de implicare al forţei angajate în
misiune, ca şi punctele de aplicare a măsurilor de siguranţă;
• acţiunile de decepţionare, ce constau în menţinerea
autorităţilor şi statelor majore ale forţelor sub presiune pentru a le
acapara mai bine sau focaliza şi/sau deturna atenţia, pentru a favoriza
atingerea unui obiectiv;
• acţiunile de discreditare, de delegitimare a forţei încercând
să o împingă să greşească printr-o reacţie disproporţionată sau
contrară printr-o absenţă „vinovată” de reacţie;
• acţiuni prin care se creează şi menţine un climat de teroare
pentru a pune în practică condiţiile unei paralizii generale şi
comunicative destinată să blocheze decidenţii;
• manevre de intoxicare a populaţiei şi forţei angajate pentru
ale face să se comporte greşit faţă de acţiunile asimetrice.
E. Răspunsul la ameninţările asimetrice
În mediul de securitate, la orice nivel s-ar afla acesta, se
întâlnesc statele lumii, actori non statali, idei, resurse. Toate
acţionează interdependent, iar efectele lor sunt cumulative. Astăzi,
mapamondul cuprinde atât state dezvoltate semnificativ, pe toate
planurile, cum sunt de exemplu SUA, cât şi state mai puţin dezvoltate
dar care îşi întăresc economiile (de exemplu, China, Mexic, Brazilia),
câştigă credibilitate în lume a întreagă şi îşi augmentează
posibilităţile militare33.
Pe de altă parte, lumea a suportat şi suportă o schimbare
enormă economică, demografică şi politică, în mare parte datorită
globalizării. Un rezultat al acestui fenomen este că, acum, statele
trebuie să facă faţă unui omniprezent actor non statal, adică unui
ansamblu neguvernamental de adversari, aşa cum sunt Al-Gama
islamică din Egipt, Al-Islamiea (grup) şi Al-Jihad, Al Qaida, Hamas,
Jihad islamic palestinian, forţele armate revoluţionare din Columbia
(FARC), Abu Sayief în Filipine34.
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În timp ce naţiunile continuă să lupte pentru poziţia lor globală,
rolul statelor naţionale poate deveni mai puţin definit şi actorii non
statali vor prezenta o ameninţare şi mai mare când sistemul de
adresare de întrebări globale prin statele naţionale este ineficace şi
creează un vid global de putere35. În acest context, cele mai mici şi
neregulate forţe – insurgenţi, luptători de gherilă, terorişti – vor găsi
mijloace, ca întotdeauna, de a neutraliza avantajele celor mai mari, de
regulă, militare.
La 11 septembrie 2001, teroriştii Al Qaida nu au atacat doar o
ţară, ci au declanşat un război fundamental de idei între extremismul
islamist şi democraţia occidentală care a început acum câteva decenii.
Acum, avem un inamic a cărui strategie, ideologie şi doctrină nu sunt
complet înţelese de şefii occidentali şi nici eficace comunicate
popoarelor lor36.
Resursele sunt un alt element important al scenei mondiale
actuale şi viitoare37. O chestiune principală ce stabilizează orice
comunitate ce se dezvoltă este livrarea către populaţie a principalelor
servicii, cum sunt apa, electricitatea, locuinţa, locuri de muncă şi
îngrijirea sănătăţii. Penuria resurselor – apă, alimente, energie – de
asemenea, are puterea de a duce la instabilitate şi insecuritate,
datorită foametei, sărăciei şi disperării, precum şi a terorii şi a
războiului. În prezent, există decalaje în lumea întreagă legate de cele
trei elemente principale evidenţiate mai sus. În acest sens, iată câteva
exemple: din cauza secetei, apa face ca oraşul Barcelona să importe
apă din Franţa; hrana, aşa cum Banca Mondială şi ONU arată,
lipseşte în multe regiuni şi state ale lumii; energia provenind din
petrol şi gaze a devenit pentru unele state o pârghie de intimidare a
altora (de exemplu Rusia faţă de Georgia şi Ucraina).
Dacă deţine materie fuzibilă, un stat sau un actor non-statal ce
posedă posibilităţi industriale rezonabile poate fabrica arme nucleare.
Această realitate arată că sarcina deosebit de dificilă de a restricţiona
proliferarea materiei fuzibile este cel puţin la fel de critică precum
restricţionarea accesului la focoasele nucleare38.
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Ameninţările asimetrice sunt, prin natura lor, pe termen
lung…ele ne cer să operăm în mod unitar, cu agilitate şi creativitate,
şi vor solicita să se consacre considerabil mai multe resurse pentru
instrumentele non militare ale puterii naţionale39.
O strategie asimetrică naţională integrată ameninţării pentru a
răspunde adecvat ameninţărilor globale trebuie să ţină cont de
schimbările secolului XXI în mediul nostru şi de posibilităţile de
manifestare a unei palete largi de ameninţări asimetrice. În acest
context, definirea ameninţărilor asimetrice trebuie făcută de o
manieră unitară, în sensul folosirii unei terminologii comune utilizate
în dezvoltarea unei strategii coerente, apte să permită contracararea
cu succes a lor. Printre formele generatoare de ameninţări asimetrice
semnificative se află:
 Terorismul; acesta reprezintă folosirea sistematică a terorii,
în special în calitate de mijloace de coerciţie. Există multe definiţii
date terorismului de către diferiţi autori. În toate, sub o formă sau alta
se întâlnesc următoarele elemente: actele sunt comise pentru a crea
teamă (teroare); au un scop ideologic; aleg deliberat ţintele şi
neglijează siguranţa noncombatanţilor; includ acte de violenţă ilegală
şi fac război; terorismul este o formă de război puţin uzuală şi de
război psihologic; în fine, este un cuvânt încărcat politic şi
emoţional40.
 Terorismul transnaţional: astăzi, inamicul principal al
terorismului cu care se confruntă statele lumii este o mişcare
transnaţională a unor organizaţii, reţele şi indivizi extremişti – şi
apărătorii lor de unele state şi actori non statali – care au în comun
exploatarea Islamului şi folosirea terorismului pentru extremism
ideologice. Această mişcare transnaţională nu este monolitică. Deşi
Al Qaida funcţionează ca o avangardă a mişcării şi rămâne, cu
grupurile şi filialele sale inspirate de ei, manifestarea actuală cea mai
periculoasă a inamicului, mişcarea nu este comandată ca un simplu
individ, nu grupează sau nu enunţă. Ceea ce uneşte mişcarea este o
viziune comună, un ansamblu comun de idei în legătură cu natura şi
destinul lumii, şi un scop comun al declanşării regulii totalitare. Ceea
ce este cel mai unit în această mişcare este ideologia opresiunii, a
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violenţei şi a urii41. Există şi alte grupuri şi indivizi care folosesc
teroarea şi violenţa împotriva civililor inocenţi pentru a-şi atinge
obiectivele politice. Tactica lor teroristă îi fac inamici ai umanităţii
independent de scopurile lor şi de modul în care funcţionează. Pentru
terorişti, violenţa este un mod de a fi, de a gândi şi acţiona pentru a-şi
atinge obiectivele politice urmărite. În acest scop, folosesc toate
metodele posibile de la atac sinucigaş la maşini capcană prin care
ucid numeroşi civili inocenţi.
 Narco-terorismul; acesta este o altă formă de manifestare a
terorismului ce îşi alimentează resursele prin vânzarea narcoticelor în
întreaga lume. Cu acces la miliarde de dolari obţinuţi din vânzarea
drogurilor, narco-teroriştii au resurse pentru a-şi procura echipament
militar de ultimă generaţie, astfel depăşind ca posibilităţi guvernele
unor ţări42.
 Agresiunea statelor naţiune: astăzi, ştiinţele politice folosesc
termenul de stat-naţiune pentru majoritatea statelor suverane
existente, chiar dacă frontierele lor nu coincid cu frontierele etnice. În
unele cazuri, frontierele geografice ale unei populaţii etnice şi un stat
politic coincid în mare parte. În acest caz, există puţină imigraţie sau
emigraţie, puţini membri ai minorităţilor etnice şi la fel membri ai
apartenenţei etnice în acelaşi spaţiu trăind în alte ţări. Dacă statelenaţiuni posedă arme de distrugere în masă sau caută să le procure, ele
ameninţă ordinea lumii şi sunt prin definiţie agresive. În prezent,
există state care îşi ameninţă sau chiar agresează statele vecine. De
asemenea, există state care fac comerţ cu narcotice, spală bani,
înarmează ilegal unele grupuri, interferează liberul schimb al
vecinilor. Folosirea de către state a ADM poate deteriora mediul
înconjurător şi produce victime umane43.
 Ciberterorismul: acesta se află la convergenţa terorismului
cu spaţiul cibernetic. El semnifică atacul şi ameninţări ilegale
împotriva calculatoarelor, reţelelor informatice, bazelor de date
stocate atât pentru a intimida, cât şi pentru a constrânge un guvern
sau persoane să cedeze în plan social sau politic. De altfel, pentru a
califica drept ciberterorism un atac, acesta ar trebui să aibă drept
41
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consecinţă violenţa împotriva persoanelor sau proprietăţilor sau să
producă destul rău prin teama semănată. Atacurile care duc la
moartea sau contaminarea corporală generează daune, explozii,
accidente de avion, întrerup alimentarea cu apă, energie electrică sau
alimente a unor localităţi. Atacurile serioase împotriva
infrastructurilor critice pot fi socotite acte de ciberterorism conform
impactului lor. Atacurile care perturbă serviciile publice sunt destul
de costisitoare.
 Terorism nuclear: acesta denotă folosirea sau ameninţarea cu
folosirea armelor nucleare sau radiologice în actele de terorism,
inclusiv atacurile împotriva echipamentelor şi materialelor
radioactive. În termeni legali, terorismul nuclear este o ofensă comisă
dacă o persoană în mod ilegal şi intenţionat foloseşte în orice mod
material radioactiv cu intenţia de a cauza moartea sau daune
corporale serioase, potrivit convenţiilor internaţionale.
 Bioterorism: un atac bioterorist înseamnă degajarea
deliberată a viruşilor, bacteriilor sau a altor germeni folosiţi pentru a
cauza boală sau moarte persoanelor, animalelor, sau uzinelor. Aceşti
agenţi se găsesc în natură, dar ei pot fi schimbaţi pentru a le creşte
capacitatea de a cauza boli, de a fi rezistenţi la medicamentele
curente, sau de a se împrăştia în mediul ambiant. Agenţii biologici
pot fi răspândiţi prin aer, apă sau hrană. Teroriştii pot să folosească
agenţi biologici pentru care pot fi extrem de dificil de detectat şi care
nu cauzează boli decât peste câteva ore sau zile. De asemenea, agenţi
de bioterorism precum virusul variolei se poate transmite de la
persoană la persoană.
 Pandemii; potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţi, o
pandemie poate începe când se îndeplinesc trei condiţii: o nouă
maladie emerge în rândul populaţiei, agentul infectează oameni,
antrenând îmbolnăviri grave; agentului se împrăştie cu uşurinţă în
special între oameni. O maladie sau o boală nu este o pandemie doar
pentru că este răspândită şi ucide mulţi oameni, ea trebuie să fie şi
infecţioasă. De exemplu, cancerule set responsabil de multe decese
dar nu este considerat o pandemie pentru că boala nu este infecţioasă
sau contagioasă.
 Războaie pentru resurse naturale (hrană, apă, energie,
medicamente) – marile populaţii conduse de consumerism şi
temperată prin aprovizionarea slabă cu materii prime, schimbarea
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globală a climei şi resursele naturale care se diminuează se combină
pentru a creşte probabilitatea conflictului pentru pământ, apă şi
energie. Schimbarea climatică va face resursele rare, apa potabilă şi
terenurile arabile tot mai rare şi de aici conflictualitatea pentru
acapararea acestora sau a accesului la ele.
 Dezastre naturale globale: un dezastru natural este
consecinţa unui hazard natural (de exemplu, o erupţie vulcanică,
cutremur de pământ sau alunecare de teren) care afectează activitatea
umană. Vulnerabilitatea umană, agravată prin lipsa planificării sau
prin gestionare improprie, duce la pierderi financiare, de mediu şi
umane. Pierderea rezultată depinde de capacitatea populaţiei de a
susţine sau rezista dezastrului. Dezastrele globale afectează multe
persoane, astfel încât un răspuns global se impune pentru a aduce
stabilitate în regiune44.
Diversitatea şi complexitatea problemelor puse de ameninţările
asimetrice arată că este necesar să se meargă dincolo de răspunsurile
tehnice sau sectoriale ce există actualmente. De aici, mai întâi,
necesitatea elaborării unei strategii de securitate adecvate care să facă
posibilă lupta eficace împotriva ameninţărilor asimetrice. Apoi,
realizarea şi implementarea unor dispozitive de luptă împotriva
modurilor de acţiune asimetrice. Există deja, în multe state,
dispozitive foarte complete de luptă împotriva terorismului sau
împotriva anumitor activităţi (criminalitate organizată), dar principala
deficienţă provine din lipsa de coordonare între domeniile de acţiune.
În fine, apare necesitatea de a dezvolta o instituţie de integrare a
acestor politici, capabilă de a concepe şi conduce o strategie de
securitate adaptată. În acest cadru, se poate conta pe sistemul de
apărare naţională şi colectivă adoptate de o serie de state ale lumii.
NATO ilustrează acest demers. În opinia noastră, Alianţa NordAtlantică acţionează concomitent pe două direcţii: protejarea faţă de
actorii asimetrici şi folosirea întregii capacităţi de agresiune pentru ai distruge.
În primul caz, adaptările impuse forţelor armate ale statelor
europene apreciem că sunt minore la nivel naţional. Este vorba de
ameliorarea punerii în practică a dispozitivelor de apărare existente.
Totuşi, eforturi de coordonare, chiar de punere în comun a

mijloacelor, ar fi totuşi de promovat în cadrul UE pentru a trata mai
bine ameninţările asimetrice care nu ţin seama de frontierele dintre
state.
De asemenea, trebuie pus un accent mai mare pe neutralizarea
actorilor asimetrici în exterior. De aici necesitatea realizării unor
adaptări mai importante ale forţelor armate ale satelor europene şi nu
numai pentru a fi în măsură să acţioneze oportun şi eficace în exterior
împotriva actorilor asimetrici. Aceste adaptări privesc mai ales lupta
împotriva actorilor asimetrici în cadrul operaţiilor de stabilitate şi
sprijin, deoarece ele par a fi terenul propice acţiuni actorilor
asimetrici.
În acest context, trebuie avut în vedere o recompunere a
funcţiilor operaţionale şi a sistemelor de forţe, de o manieră care să
poată acţiona atât asupra activităţilor asimetrice, cât şi a asupra
generării actorilor. O parte importantă a eforturilor trebuie să fie
consacrată formării personalului, studiului doctrinelor tactice
adecvate, combinării efectelor forţelor şi instituţiilor civile de
securitate, la nivel local şi regional.
„Conflictul va fi câştigat de adeziunea populaţiei, nu de
distrugerea inamicului”45. Această redefinire a scopurilor războiului
în Afganistan de către generalul McChrystal, comandantul forţelor
NATO, marchează o răsturnare majoră în războiul contra
insurecţional, în ceea ce el subînţelege neputinţa armatelor
occidentale de a învinge un inamic inferior ca număr şi lipsit de
tehnologie. Dacă această formă de renunţare realistă va afecta durabil
puterea militară şi politică a naţiunilor occidentale în acest secol,
consacrând noi poli de echilibre geopolitice, europenii ca americanii
dispun totuşi de instrumente noi pentru a înţelege conflictele
asimetrice şi anticipa crizele.
Totuşi, istoria recentă şi actualitatea dau sentimentul că aceste
angajamente militare iau o acuitate particulară: peninsula Indochina,
Algeria, teritoriile palestiniene, Libanul, Irakul, Afganistanul sunt
exemple de arhetipuri de război în care armate puternice au fost puse
în inferioritate, de adversari percepuţi ca slabi, puţin structuraţi sau
insuficient înarmaţi. Astfel, angajamente de această natură par să
45
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constituie matricea de război în mediul de violenţă difuză a secolului
XXI, în punctul de a orienta de o manieră exclusivă alegerea
doctrinei, antrenamentului şi echipamentelor militare occidentale spre
lupta contra insurecţională.
Însăşi forma acestor războaie neconvenţionale dictează
răspunsul: armatele nu pot să învingă un adversar pentru care victoria
nu înseamnă controlul terenului sau distrugerea trupelor, dar se
înscrie în logicele psihologice şi societale. Propriu războiului
asimetric este să ia atitudine împotriva societăţilor noastre, carteziene
şi avide de informaţie, ancorate în imediata apropiere a
evenimentului. Ultimul paradox al acestui tip de război este că
adversarul nu poate fi învins prin mijloacele militare, ceea ce într-un
fel vorbeşte despre slăbiciunile statelor occidentale. De aceea,
experienţa războiului din Irak şi Afganistan sugerează că este de dorit
găsirea unui partener politic cu care să se discute aspectele necesare
şi suficiente încheierii unei păci rapide şi pe cât posibil durabile.
Pe de altă parte, studiul formelor de violenţă socială
contemporane conduce la concluzia că mijloacele militare nu pot
singure impune o pace durabilă. De aceea, este necesar să se găsească
voinţa politică care să ştie, să vrea şi să poată folosi atât mijloacele
militare, cât şi civile existente în societate pentru a pune capăt
conflictelor asimetrice.
2.2. Impactul ameninţărilor asimetrice asupra securităţii şi
apărării naţionale
În principiu, conflictele pot avea loc de o manieră simetrică,
disimetrică sau asimetrică. În realitate, ele sunt adesea caracterizate
printr-o combinaţie a tuturor formelor.
Într-un conflict simetric, părţile implicate dispun de forţe
armate care se aseamănă pe plan doctrinar, structural şi al
mijloacelor, şi care urmăresc obiective tactice, operative şi strategice
asemănătoare. Într-un asemenea caz, conducerea luptei de toţi

protagoniştii se efectuează pe baza aceleiaşi logici politice şi
militare46.
În caz de conflict disimetric, una din părţile implicate dispune
de forţe armate superioare (pe planul doctrinei, structurilor şi
mijloacelor). Obiectivele politice şi militare rămân totuşi
comparabile. Partea care dispune de superioritate încearcă să o
exploateze împotriva adversarului sau adversarilor în inferioritate (de
exemplu, exploatarea unei superiorităţi militare pe durata Războiului
din Golf în 2003).
În conflictele asimetrice, una din părţile implicate nu vrea sau
nu poate duce lupta de o manieră simetrică sau disimetrică pe motiv
de inferioritate (pe plan doctrinar, al structurilor şi mijloacelor) şi
încearcă, prin urmare, să exploateze de o manieră ţintită
vulnerabilităţile adverse (aşa cum este opinia politică, sensibilităţile
culturale, juridice sau etnice).
Procedând astfel, scopurile operative şi tactice se schimbă, în
timp ce scopul strategic rămâne acelaşi. Conducerea asimetrică a
unui conflict este caracterizată adesea printr-o violenţă particulară
ridicată (nu doar împotriva obiectivelor militare, ci şi a obiectivelor
civile cu o brutalitate mediatică specială). Partea implicată ce duce
lupta de o manieră asimetrică caută să distrugă voinţa celeilalte părţi
prin angajamente de lungă durată şi, adesea, îşi atinge astfel
obiectivele politice. Forţele armate ale statelor trebuie să respecte
principiile dreptului internaţional al conflictelor armate fără ca partea
adversă să facă la fel în mod necesar.
Prin urmare, se poate aprecia că ameninţările asimetrice au un
impact semnificativ asupra securităţii şi apărării naţionale. Este vorba
atât de manierea de concepere, organizare şi conducere a securităţii şi
apărării naţionale, cât şi de adaptarea flexibilă a acestora la noile
ameninţări de securitate. De aici, necesitatea evaluării situaţiei în
materie de securitate şi apărare naţionale pentru a sesiza consecinţele
ce decurg din riscurile şi ameninţările asimetrice. În opinia noastră,
printre aceste consecinţe se află următoarele:
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- capacitatea de a recunoaşte din timp evoluţiile mediului de
securitate regional şi naţional, pentru a putea demara oportun
adaptările necesare armatei, dobândeşte o semnificaţie
preponderentă;
- în principiu, este vorba de a face faţă crizelor şi conflictelor
în amonte de locul lor de origine; o contribuţie militară, cu acest
efect, impune un mandat ONU sau OSCE;
- proliferarea crescândă a armelor de distrugere în masă ca şi
riscul elevat de teroare NBC necesită introducerea de noi
contramăsuri şi măsuri de protecţie atât a forţelor armate, cât şi a
populaţiei civile;
- pericolele şi riscurile non-militare pot ameninţa bazele
existenţiale şi să depăşească mijloacele civile disponibile sau să
împiedice angajamentul mijloacelor militare disponibile; formele
asimetrice ale ameninţării câştigă în importanţă şi pot pune în pericol
securitatea României, de o manieră directă sau indirectă, datorită
poziţiei sale geostrategice şi geopolitice, precum şi a apartenenţei
sale la NATO şi UE;
- dependenţele şi interacţiunile reciproce ale societăţilor
moderne favorizează trecerea crizelor şi conflictelor de la o ţară la
alta, căci frontierele şi distanţele în raport cu focarele de criză nu mai
oferă o protecţie substanţială; în acest sens, un exemplu grăitor îl
constituie criza financiar-economică mondială izbucnită în 2008;
- diversitatea pericolelor şi riscurilor depăşeşte limitele între
securitatea internă şi externă ca şi între domeniile civil şi militar.
Provocările de anvergură relevând politica de securitate devin o
sarcină pe care decidenţii politici trebuie să o conceapă de o manieră
naţională, dar cu implicaţii internaţionale.

Capitolul 3
AMENINŢĂRILE HIBRIDE VERSUS SECURITATEA ŞI
APĂRAREA NAŢIONALĂ
3.1. Conceptul de ameninţare hibridă
Astăzi, tot mai mult, securitatea şi apărarea naţională se
confruntă cu un nou tip de ameninţări, şi anume ameninţările hibride.
În opinia noastră, caracterul hibrid al noilor ameninţări de
securitate trebuie văzut pe cel puţin două planuri:
- organizaţional: altfel spus, apelul la ameninţările hibride nu
este apanajul actorilor non-statali. Dimpotrivă, şi actorii statali
folosesc ameninţările hibride atunci când situaţia şi condiţiile o
impun;
- metodelor şi mijloacelor folosite de beligeranţi; beligeranţii
utilizează orice metodă de luptă şi orice mijloc ce le asigură atingerea
obiectivelor stabilite, fie că este vorba de cel de natură convenţională,
fie de cele neconvenţionale. De obicei, toţi actorii fac acest lucru
combinându-le rapid şi în funcţie de nevoile obţinerii succesului
scontat în acţiunile întreprinse.
Ideea de ameninţare hibridă este formulată mai mult în legătură
cu conceptualizarea unei descrieri realiste de ameninţare care
înfăţişează cum inamici potenţiali îşi folosesc posibilităţile pentru a
contracara avantajele simetrice pentru a-şi atinge obiectivele
strategice. Conceptul ameninţare hibridă, odată adoptat, va persista şi
se va extinde pe întreg spectrul războiului.
În acelaşi timp, conceptul de ameninţare hibridă este un
amalgam sofisticat de activităţi fără restricţie. O ameninţare hibridă
este caracterizată prin conducerea descentralizată, activităţi militare
şi non-militare simultan întrebuinţate, combinarea tradiţionalului,
asimetricului, acţiunilor teroriste şi metodelor criminale disruptive,
condiţiilor de mediu operaţionale complexe, toate cu intenţia de a
folosi timpul şi spaţiul pentru a realiza decizia adecvată situaţiei47.
Ameninţările hibride se formează şi apar rapid, fructificând
posibilităţile convenţionale şi asimetrice într-un melanj potrivit cu
47
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vulnerabilităţile adversarului şi rezultatele scontate. Totodată,
combinarea mijloacelor alese coincide cu slăbiciunile şi
vulnerabilităţile percepute ale adversarului. În acelaşi timp,
ameninţările hibride pun în evidenţă organizarea şi mijloacele
actorului ce apelează la ele, căci acestea amestecă cu succes intenţia
strategică cu planificarea şi execuţia descentralizată48. Astfel, ea
diferă de insurecţie şi reprezintă convergenţa potenţială de activităţi
de ameninţare într-o forţă unificată. Ameninţările hibride îşi creează
sau aleg sectoarele de declanşare pentru a produce actorului vizat
incapacitatea de a se închide şi fixa cu ele în încleştarea decisivă.
Infuzia cu noua tehnologie, războiul informaţiilor şi
globalizarea cresc puterea acestei abordări. Cercetarea actorilor
ameninţării hibride urmăreşte definirea conceptelor de nivel
operaţional a simultaneităţii şi profunzimii acţiunii lor. Aceşti actori
îşi maximizează eficacitatea prin aplicarea simultană a puterii
militare şi non-militare împotriva unui adversar. De altfel, actorul
ameninţării hibride caută să îşi copleşească fizic şi psihologic
adversarul în toate domeniile de operaţii, creând concurenţă şi cereri
simultane de resurse pentru a contribui la condiţiile ce provoacă
înfrângerea sau retragerea lui. Astfel, ameninţările hibride se
realizează printr-o folosire a unei sinteze fără precedent a forţelor şi
posibilităţilor convenţionale, precum şi a celor puţin uzuale, ca şi
resursele altor entităţi non-militare viabile acolo unde sunt
disponibile.
Potrivit opiniei lui Frank Hoffman, conceptul de ameninţări
hibride este valid pentru că reprezintă:
- un concept ce descrie evoluţia la un moment a caracterului
conflictului;
- o construcţie pentru ce provoacă gândirea convenţională
curentă şi
clasificările intelectuale binare ce definesc acum
dezbaterile în domeniu;
- un concept ce accentuează şi întăreşte lărgimea spectrului
conflictului uman;

- un concept ce ridică conştientizarea riscurilor potenţiale şi
informează asupra dezbaterii continue a dispozitivului militar de
ameninţare49.
În literatură există o mulţime de definiţii date acestui concept
de diferiţi analişti şi autori. Astfel, în doctrina din 2011, armata SUA
definea ameninţarea hibridă ca fiind „ combinaţia diversă şi dinamică
a forţelor convenţionale, asimetrice, a elementelor criminale, sau o
combinare a acestor forţe şi elemente unificate pentru a realiza şi
beneficia reciproc de efectele produse” 50.
Pe de altă parte, ameninţarea hibridă poate fi reprezentată ca
activitatea concertată a unui adversar statal sau non-statal ce
încorporează într-o manieră adaptativă şi rapidă elemente diverse şi
dinamice ce ţin de convenţional, asimetric, terorism şi criminalitatea
organizată, precum şi de mijloace non-militare, simultan, folosind
întregul spectru de conflict ca o forţă unificată pentru a-şi atinge
obiectivele.
Criticii conceptului de ameninţare hibridă argumentează că
această construcţie este, de fapt, un simplu război asimetric pus în
practică prin operaţiile convenţionale. Unii văd acest concept ca un
subansamblu de război asimetric şi nu ca o ameninţare unică într-un
continuum operaţional51. Unii criticii afirmă că există dovezi
insuficiente pentru a susţine ideea. Alţii caracterizează conceptul ca
un spaţiu pentru mediul activităţilor non lineare de ameninţare într-un
mediu operaţional sau locul de aplicabilitate al actorilor non-statali.
Astfel, conflictul din 2006 între Israel şi Hezbollah este exemplul de
ameninţare hibridă citat cel mai adesea.
„Ameninţările hibride, agreate ca reprezentare la nivelul
Comandamentului Aliat pentru Transformare (ACT) al NATO, se
definesc în marja unei abilităţi a unuia sau a mai multor actori statali,
49
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sau a unui grup de actori non-statali, de a folosi un amestec de acţiuni
(convenţionale şi neconvenţionale) în spaţiul de luptă şi dincolo de
sfera acestuia, cu efecte negative asupra ciclului decizional al
adversarului, în scopul atingerii obiectivelor vizate”52.
Pe de altă parte, ameninţările hibride sunt produsul unei mari
varietăţi de circumstanţe nefavorabile şi de acţiuni existente, aşa cum
sunt terorismul, migraţia, pirateria, corupţia, conflictul etnic şi nu
numai. Ameninţările hibride nu sunt exclusiv un instrument al
actorilor asimetrici sau non-statali, ci se pot aplica de actori statali şi
non-statali în egală măsură53.
Potrivit NATO, „ameninţările hibride sunt cele puse de
adversari, cu capacitate de a utiliza simultan mijloace convenţionale
şi neconvenţionale de o manieră adaptativă pentru a-şi atinge
obiectivele”54. Adversarii NATO şi ai membrilor săi sunt capabili să
ameninţe de o manieră hibridă fără a fi obligatoriu state, ci actori
anonimi.
Dincolo de această noţiune, se constatată că distincţiile
tradiţionale se estompează: între starea de război şi pace, între
combatant şi necombatant, între actorii statali şi actorii non-statali şi
între modurile de acţiune ce aparţin la ordine diferite: războiul
convenţional, folosirea armelor de distrugere în masă, atacurile
cibernetice, terorismul sau crima organizată55. Ignorarea acestor
distincţii este o caracteristică a acestor adversari hibrizi, care trec de
la un mod de acţiune la altul fără a clipi, când nu le folosesc simultan.
O altă opinie asupra ameninţărilor hibride reiese din
principalele concluzii trase de generalul Abrial privind acest
fenomen56:
• Voinţa de a menţine capacităţile ce acoperă integralitatea
spectrului operaţiilor posibile. De exemplu, pot fi dezvoltate
mijloacele adaptate contra-insurecţiei, dar nu trebuie ignorate nici
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cele care vor fi necesare în alte tipuri de angajament. De asemenea,
este necesară conservarea diferenţei tehnologice proprii în raport cu
cea a potenţialilor adversari. O tendinţă a ultimilor ani este cea a unei
democratizări a unor tehnologii de vârf. Aceasta priveşte statele, din
care un număr crescând dispune de exemplu de capacităţi submarine
de un alt ordin decât în trecut; dar aceasta priveşte şi din ce în ce mai
mult organizaţiile non-statale. Unele dintre ele achiziţionează
capacităţi noi graţie susţinerii statelor – se crede, de exemplu, că o
miliţie din Orientul Apropiat foloseşte ocazional de circa 10 ani deja
drone furnizate de un stat din Orientul Mijlociu. În schimb, altele
deturnează folosirea mijloacelor disponibile „pe etajeră” – este vorba
de componente electronice în mijloace explozive improvizate cu
utilizare de Google Earth în atacuri cu rachete.
• Caracterul transversal, care nu respectă limitele tradiţionale
între modurile de acţiune civilă şi acţiunile militare, chemat ca
răspuns al unei abordări globale care uneşte efectele şi actorii civili şi
militari, naţionali şi internaţionali.
Un alt punct de vedere susţine că „ameninţarea hibridă este
mondială”57. În acest sens, se aduc următoarele argumente:
În vara lui 2012, s-a aflat că gherila degenerată a Forţelor
Armate Revoluţionare din Columbia (FARC) au intrat în afaceri cu
un cartel barbar mexican: clanul Beltran-Levya. „Frontul” 30 şi 48 al
FARC exportă cocaină în contul acestui clan.
Gruparea columbiană numită „Rastrojos”, slăbită prin arestarea
succesivă a doi din şefi săi, s-a asociat cu o altă gherilă degenerată,
Armata de Eliberare Naţională (AEN) în sud-vestul Columbiei,
pentru a produce şi exporta cocaină în direcţia Venezuela.
După hibridările gherilă-entităţi criminale, iată cele ce implică
sectele. Acestea pot fi întâlnite în Mexic. La origine, „La Familia
Michoacana”, cartel de circa 1200 de bandiţi specializaţi în droguri
chimice. Specificul acestei familii: în fortul catolic Mexic, gruparea
este fanatic calvinistă58. În decembrie 2010, şeful său, Nazario
Moreno Gonzales (1970-2010) numit Super-dingo este ucis de
poliţie.
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3.2. Impactul ameninţărilor hibride asupra securităţii şi
apărării naţionale
Ameninţările hibride au un impact direct în materie de apărare
şi securitate naţională. Aceasta dintr-o serie de motive.
Mai întâi, ele sunt generate, de regulă, de actori non-statali
cum ar fi:
- miliţii, gherile mutante, entităţi hibride populate de terorişti,
fanatici, „bandiţi patrioţi” şi militari dezertori;
- ordine ale generalilor dizidenţi, seniori ai războiului, sau pur
şi simplu bandiţi;
- entităţi necunoscute sau insesizabile, capabile de mutaţii şi de
schimbări de alianţe înspăimântătoare;
- grupări cu orientări diverse (religioase, etnice, ideologice,
politice) care ignoră legile internaţionale şi inclusiv pe cele ce relevă
respectul umanitar;
- organizaţii diferite ilegale trăind în simbioză cu economica
criminală, în triunghiul narcotice - arme de război- petrol.
Apoi, ameninţările hibride îmbină, într-un mod relativ
aleatoriu, metode şi mijloace de acţiune convenţionale şi
neconvenţionale, simetrice şi asimetrice pentru a se atinge obiectivele
stabilite.
Pe de altă parte, tot mai frecvent, se asistă la unirea eforturilor
unor actori non-statali care anterior acţionau independent, pentru a-şi
concerta eforturile în vederea realizării surprinderii adversarului,
copleşirii fizice şi psihologice a acestuia şi obţinerea succesului în
acţiunea declanşată. Astfel, în zona Orientului Mijlociu, de exemplu,
acţionează entităţi informale, fugitive, atomizate sau impalpabile –
dar nu mai puţin periculoase – tip Hezbolah, Taliban sau Fatah alIslam. Acestea sunt apte să supravieţuiască asalturilor unui aparat
militar convenţional. Există ţări în care, de exemplu, forţele antiteroriste au fost constant surprinse şi uimite prin rezultatul acţiunilor
lor şi unde forţa brutală şi oarbă nu a servit la nimic în învingerea
adversarului.
Astăzi, prin lume, mutaţiile, hibridările sunt regula constituirii
actorilor non statali ad-hoc şi nu mai reprezintă excepţia.

51

În acest sens, exemplele următoare sunt edificatoare59: gherila
ce trăieşte din traficuri diverse, precum cele de stupefiante; marxişti
de ieri deveniţi traficanţi şi spălători de bani negri; ex-terorişti
reconvertiţi în afaceri ilicite; paramilitari deveniţi narco-traficanţi;
societăţi militare private în serviciul cartelelor drogului; traficanţi de
arme în serviciul teroriştilor; secte asociate la cartelurile de droguri;
escadroane ale morţii ca „forţe de securitate”; afaceri legale în
serviciul cartelurilor drogului; soldaţi ai păcii deveniţi traficanţi;
traficanţi de fiinţe umane active în narcotrafic; amestecuri africane
(miliţii-secte-bande înarmate).
În fine, ameninţările hibride sunt rezultanta activităţii unor
actori definiţi prin următoarele caracteristici60:
- natura lor hibridă, parte politică, parte criminală. Astfel se
observă schimburi crescute între entităţi criminale şi teroriste. De
exemplu, Camorra napolitană cu ETA bască şi Grupul Islamic Armat
din Algeria;
- capacitatea lor de mutaţie ultra-rapidă, în funcţie de banii ce
se vor câştiga;
- cel mai adesea sunt nomade, de teritorializate sau
transnaţionale;
- rupte de lumea civilizată; de regulă, obiectivele lor sunt fie
criminale, fie de ordin fanatic;
- sunt, în general, private de sprijin din partea statului;
- folosesc practica extensivă a masacrului, voinţa de a ucide
cât mai mulţi oameni posibil cu scopul de a semăna teroarea în rândul
populaţiei, de a spori neîncrederea cetăţenilor în instituţiile statului cu
vocaţie securitară.
În acelaşi timp, practicile actuale par să tindă spre o hibridizare
a războiului care poate fi extinsă pe două paliere: cel al modurilor de
acţiune şi cel al actorilor şi alianţelor lor61. Ameninţările hibride
constituie ameninţări ce combină capacităţi convenţionale,
asimetrice, teroriste, de tip crimă organizată pentru a conduce acţiuni
59

Xavier RAUFER, Terrorisme, crime organisé: à l’horizon 2010, quels
dangers,
quelles
menaces
?,
http://www.ihedn-rlar14.org/images_temporaires/XRMenaces.pdf, p. 2.
60
Xavier RAUFER, art. cit., p. 8.
61
Aymeric BONNEMAISON, Stéphane DOSSÉ, La représentation pour
penser la complexité, http://www.defnat.com/site_fr/pdf/TRIBUNE150910-DOSSE-BONNEMAISON.pdf, p. 2.
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singulare şi adesea inovatoare, putând simultan să releve simetrie şi
asimetrie. Este vorba mai întâi de o hibridare a modurilor de acţiune.
Organizaţiile de tip Gherila, terorist sau crimă organizată urmăresc să
dobândească abilităţi, priceperi şi deprinderi specifice armatelor
naţionale: război electronic şi cibernetic, drone, artilerie sol-aer cu
radare asociate. Acestea rămân în linia dreaptă a teoriei războiului
revoluţionar al lui Mao dar, de acum înainte, forţele armate statale
caută, la rândul lor, să-şi extindă capacităţile de război asimetric, cum
arată declaraţiile comandanţilor forţelor armate iraniene din 200962.
Noile forme de violenţă solicită astfel noi forme de
angajament. Pentru a răspunde acestei provocări strategice, trebuie să
se ţină seama de noua natură a ameninţărilor, să se aleagă tipul de
acţiuni ce vor permite să se combată eficace şi să se doteze cu
mijloacele necesare şi suficiente pentru a le realiza63.
În această optică, este necesar să se amintească că obiectivul
strategic este de a ajunge la pace, iar câştigarea bătăliei nu constituie
decât un obiectiv intermediar.
Pornind de la cele menţionate despre ameninţările hibride şi
entităţile care apelează cel mai adesea la ele, apreciem că atât
securitatea naţională, cât şi apărarea vor fi afectate semnificativ în
direcţia înfăptuirii obiectivelor lor. Orice stat, orice ţară se poate
confrunta cu asemenea ameninţări. Globalizarea, prin efectele pe care
le-a generat, facilitează crearea condiţiilor ca astfel de ameninţări să
se producă în orice parte a lumii. Atentatele teroriste din 11
septembrie 2001 din SUA, cele din Madrid din 2004 sau cele din
Londra din 2005, de exemplu, arată că şi statele dezvoltate pot fi ţinta
ameninţărilor hibride. În plus, anvergura crimei organizate
transnaţionale apreciem că este un argument în favoarea adoptării de
către orice stat a unei strategii adecvate privind contracararea
ameninţărilor hibride. Totodată, planificarea strategică militară ar
trebui să ţină seama mai mult decât până acum de iminenţa
producerii unor ameninţări hibride şi să prevadă resursele necesare
întăririi securităţii şi apărării naţionale.
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CONCLUZII
Securitatea şi apărarea naţională se cer consolidate în condiţiile
globalizării, integrării regionale, schimbărilor demografice şi a climei
în lume, a diverselor crize mondiale, fenomene ce afectează
deopotrivă, dar diferit, toate ţările lumii.
În conflictele viitoare, nu vor fi folosite exclusiv acţiuni
convenţionale sau asimetrice, ci o combinaţie a acestora. Practic,
adversarii vor folosi în mod abil combinaţii ale metodelor
tradiţionale, asimetrice şi disruptive pentru a-şi realiza avantajul
operaţional şi strategic. Prin urmare, ameninţările asimetrice şi cele
hibride vorbesc despre evoluţia actorilor contemporani ai ameninţării,
de necesitatea unui efort naţional concertat pentru a da un răspuns
oportun, eficace acestor ameninţări. Totodată, apreciem că trebuie să
sporească colaborarea regională a statelor pentru a-şi coordona
eforturile în lupta împotriva actorilor ce apelează la ameninţările
asimetrice şi hibride pentru a-şi atinge obiectivele ideologice,
politice, religioase sau de altă natură.
Pe de altă parte, diversitatea şi complexitatea problemelor puse
de ameninţările asimetrice şi cele hibride dovedesc că este necesar să
se meargă dincolo de răspunsurile tehnice sau sectoriale ce există
actualmente. De aici, mai întâi, necesitatea elaborării unei strategii
de securitate adecvate care să facă posibilă lupta eficace împotriva
ameninţărilor asimetrice şi hibride, de o manieră eficace, operativă şi
unitară. Apoi, realizarea şi implementarea unor dispozitive de luptă
împotriva modurilor de acţiune asimetrice. Prin urmare, este necesară
înfăptuirea programelor de înzestrare a armatei cu echipamente
moderne şi performante utile asigurării securităţii şi apărării
naţionale, inclusiv în domeniul contracarării ameninţărilor asimetrice
şi hibride.
Totodată, este necesară crearea unor structuri de comandă şi
control flexibile capabile să se adapteze tacticilor, metodelor şi
mijloacelor folosite de unii actori prin punerea în practică a
ameninţărilor asimetrice şi hibride.
Pentru România, datorită dublului său statut, de stat membru al
NATO şi UE, se impune crearea capacităţilor umane şi tehnice de a
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participa eficace, activ şi responsabil la neutralizarea actorilor
asimetrici şi hibrizi în afara teritoriului naţional.
Având în vedere caracterul haotic şi complex al ameninţărilor
asimetrice şi a celor hibride se impune, la nivel naţional, realizarea
procesului de transformare a capacităţii de apărare în aşa fel încât să
facă posibilă prevederea pericolului asimetric şi hibrid şi, de ce nu,
contracararea sa eficace şi oportună. În acest context, un rol major
revine forţelor armate care trebuie pregătite diferenţiat şi diversificat,
pentru măsuri clasice şi neconvenţionale, prin care să se realizeze
obiectivele referitoare la misiunile antiteroriste, contra proliferării
armelor de nimicire în masă, contra insurgenţei şi a ameninţărilor
asimetrice şi hibride.
Prevederea posibilităţii folosiri unor ameninţări asimetrice
şi/sau hibride de unele entităţi, precum şi adoptarea unor măsuri
eficace de contracarare a punerii lor în practică impune existenţa şi
funcţionarea unei comunităţi naţionale de informaţii care să se
implice activ, responsabil şi eficace în cunoaşterea riscurilor şi
ameninţărilor de securitate, asimetrice şi hibride, cu care un stat s-ar
putea confrunta ca urmare a schimbărilor produse în mediul de
securitate naţional, regional şi internaţional. Desigur, activitatea
acestei comunităţi nu trebuie să se reducă doar la cunoaştere, ci să se
extindă la transmiterea operativă a informaţiile culese despre
ameninţările asimetrice şi hibride cu care ţara s-ar putea confrunta
într-o perioadă mai scurtă sau lungă de timp.
În secolul XXI, câmpul de bătălie major se găseşte la
intersecţia spaţio-temporală. Crearea de obstacole eficace în calea
procurării resurselor financiare de către actori asimetrici, precum
grupările teroriste, înseamnă să se opereze pe două dimensiuni: spaţiu
şi timp64:
a) lupta se dă în spaţiile necontrolate de state sau de
comunitatea internaţională;

b) lupta se dă contratimp. Entităţile periculoase, agresive,
dotate cu mijloace hi-tech, au acum un avans enorm în domeniul
temporal, asupra statelor care nu au posibilităţi să acceadă la
asemenea tehnologii de vârf. O entitate teroristă sau criminală
operează, astăzi, în spaţii situate în afara controlului statelor şi/sau
comunităţii internaţionale, dispun de banii necesari procurării de
mijloacelor necesare şi suficiente derulării de acţiuni asimetrice şi
hibride împotriva adversarilor care îi împiedică să-şi realizeze
obiectivele urmărite.
De aici, necesitatea concertării eforturilor la nivel regional şi
global pentru toţi actorii care vor să lupte eficace, decisiv şi constant
împotriva acţiunilor generatoare e ameninţări asimetrice şi hibride.
Pe de altă parte, convergenţa tehnicilor şi modurilor de acţiune
fac din ce în ce mai vagă pertinenţa unei dihotomii între simetrie şi
asimetrie. Se poate vorbi mai curând de o combinare sistematică a
celor două, mai ales că hibridarea alianţelor între actori statali şi nonstatali permit acestor alianţe să-şi regrupeze capacităţile simetrice şi
asimetrice. Alianţa strategică între Hamas, Heybollah, Iran şi Siria
este arhetipul unui alt tip de hibridare. De exemplu, descurajarea
iraniană faţă de Israel se bazează pe capacitatea aliaţilor săi de a
deschide simultan trei fronturi împotriva acestei ţări, în care două
asimetrice. Aceste alianţe nu sunt ale unui nou tip ci ele fac caducă
diferenţierea între război mic sau mare şi puţin pertinent distincţia
între conflict asimetric şi simetric. Această realitate antrenează în
mod natural o dificultate de reprezentare a forţelor. De unde
necesitatea studierii profunde, cu metodologii, metode şi tehnici
ştiinţifice a fenomenului ameninţărilor asimetrice şi hibride.
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