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CADRUL TEORETIC 
 
 

Teoria sociologică a lui William Isaac Thomas 
referitoare la analiza de situaţie poate fi utilizată şi în studiile de 
securitate. Cunoscutul său citat, „Dacă un individ defineşte o 
situaţie ca fiind reală, aceasta devine reală prin consecinţele 
sale”1, are o largă aplicabilitate în analizele de pericol, 
ameninţare, risc şi/sau vulnerabilitate, întrucât definirea 
conceptelor enumerate implică şi o latură subiectivă. Acţiunile 
umane capătă înţeles pentru noi doar dacă suntem conştienţi de 
faptul că toate sensurile sunt construite prin definiţii rezultate 
din experienţa perceptivă a individului uman. În consecinţă, 
oamenii răspund nu doar la aspectele obiective ale unei situaţii, 
ci şi la cele subiective. Odată ce aceste înţelesuri au fost 
atribuite, comportamentul este determinat de sensul asociat. 
Dacă oamenii consideră că globalizarea constituie una dintre 
cele mai importante ameninţări la adresa securităţii 
internaţionale2, atunci aceasta va deveni o astfel de ameninţare, 
iar comportamentul vis-à-vis de acest fenomen va fi construit în 
consecinţă, cu atât mai mult cu cât, deşi se doreşte ca 
globalizarea să fie înţeleasă drept o liberalizare a accesului la 
tot ceea ce are lumea mai bun, capătă contur şi opinia că 
accesul este restrictiv, favorizează doar anumiţi actori. Dacă în 
analize intră şi criteriul capacităţii de a proiecta puterea, atunci 
poate că au dreptate cei care afirmă că potenţialul globalizării s-

                                                 
1 THOMAS, W. I. şi Dorothy S. THOMAS, The Child in America, 1932. 
2 The Chicago Council on Foreign Relations and The German Marshall 
Fund of the United States, Worldviews 2002. Survey of American and 
European Attitudes and Public Opinion on Foreign Policy, 2002. 
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a epuizat. Ei văd în spatele globalizării liberalizare făcută cu 
mijloace violente, la care nu pot răspunde în mod 
corespunzător, restricţii deghizate – de către un uriaş aparat 
propagandistic şi în cadrul unor adevărate războaie 
informaţionale – sub forma celor mai nobile intenţii etc. Ei nu 
pot ignora platforma de luptă la care este ataşată ramura de 
măslin şi, mai devreme ori mai târziu, vor răspunde cu o 
contraarmă. 

Conceptele de pericol, ameninţare, risc şi 
vulnerabilitate au fost definite de diverse teorii şi abordări 
doctrinare implicite şi explicite din domeniul securităţii, însă 
consensul nu pare a fi realizat. În studiul nostru ne-am propus şi 
clarificarea conceptuală a termenilor cu care vom opera în 
analiza riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii 
României, însă fără a ne limita la simpla trecere în revistă a 
definiţiilor existente. 

Pericolul ar putea fi definit drept caracteristică a unei 
acţiuni sau inacţiuni de a aduce prejudicii valorilor unei 
societăţi, persoanelor sau bunurilor acestora. În cazul 
pericolului, sursa, adresa, scopul, obiectivele şi efectele sunt 
probabile3. Ameninţarea, în schimb, are indicatori mult mai 
concreţi, reprezentând o declarare a unei intenţii de a pedepsi 
sau a răni o persoană, în special în cazul în care aceasta nu 
doreşte un semn sau o avertizare asupra unui posibil necaz, 
pericol etc.4 Din punct de vedere militar, analiza ameninţării 
poate avea în vedere procesul continuu de compilare şi 
examinare a tuturor informaţiilor disponibile referitoare la, de 
exemplu, potenţiale activităţi teroriste. O astfel de analiză va 
evidenţia atât factorii existenţei grupărilor teroriste, 

                                                 
3 ALEXANDRESCU, Grigore - Centrul de Studii Strategice de Apărare şi 
Securitate, Ameninţări la adresa securităţii, Ed. Universităţii Naţionale de 
Apărare, Bucureşti, 2004, p. 8. 
4 OXFORD Dictionary of Current English, Oxford University Press, 1988, 
Second Edition by Christina Ruse. 
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capacităţile, intenţiile, istoria şi ţintele acestora, cât şi mediul de 
securitate în care operează forţele proprii5.  

Cu cât ameninţarea este mai specifică, cu atât ţintele şi 
sursele sale sunt mai clare. Conform analistului Barry Buzan, 
modelul explicativ ce relevă tipul şi intensitatea ameninţării 
este următorul6: 

 
Intensitate scăzută Intensitate sporită 

Difuz 
Îndepărtat (spaţiu) 
Îndepărtat (timp) 

Probablilitate scăzută 
Consecinţe scăzute 
Neutralitate istorică 

Specific 
Apropiat (spaţiu) 
Apropiat (timp) 

Probablitate ridicată 
Consecinţe grave 

Amplificare istorică 

 
 
Natura specifică a ameninţărilor şi ameninţarea, în sine, 

pot fi înţelese numai în relaţie cu caracterul particular al 
obiectului de referinţă. Viaţa umană variază în funcţie de cadrul 
în care se desfăşoară şi, din acest motiv, pe baza aceluiaşi 
criteriu, se poate vorbi şi despre domenii diferite în care trebuie 
studiate tipurile de ameninţări: politic, economic, social, 
militar, de mediu ş.a7.  

                                                 
5 Joint Publication 1-02, DOD Dictionary of Military and Associated 
Terms, 23 March 2004. http://www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict/ 
6 BUZAN, Barry, Popoarele, statele şi teama. O agendă pentru studii de 
securitate internaţională în epoca de după Războiul Rece, Ed. Cartier, 
Chişinău, 2000, p. 147. 
7 Pentru detalii, vezi BUZAN, Barry, op. cit. şi BUZAN, Barry; Ole 
Waever; Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis, Lynne 
Rienne Publishers, London, 1998. 
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În domeniul politic, ameninţările sunt definite, în mod 
tradiţional, în termeni de suveranitate, independenţă şi 
integritate teritorială. Obiectele de referinţă pot fi entităţi 
politice atât naţionale, cât şi supranaţionale. De exemplu, 
suveranitatea este ameninţată de punerea la îndoială a 
recunoaşterii, legitimităţii sau autorităţii guvernării, iar la nivel 
supranaţional, structurile internaţionale sunt ameninţate de 
situaţii ce subminează regulile, normele şi instituţiile ce le 
constituie. 

Ameninţările la adresa domeniului economic sunt 
dificil de identificat, fiind constituite de factori ce subminează 
regulile, normele şi instituţiile sale componente, iar obiectele 
lor de referinţă sunt reprezentate, ca şi în cazul anterior, de o 
gamă largă de entităţi: de la regimurile economice specifice la 
piaţa globală. Ameninţările de natură economică sunt cu atât 
mai greu de identificat, cu cât multe din manifestările lor 
aparţin competiţiei economice acceptate, realităţilor economiei 
de piaţă, disproporţiilor economice fireşti şi nu sunt îndreptate 
în mod direct împotriva instituţiei-stat. În acelaşi timp, 
economiile naţionale fac parte, într-un anumit fel, din structura 
statului şi constituie fundamentul acestuia. 

Obiectul de referinţă, în cazul domeniului social, este 
format din identităţi colective la scară largă, ce pot funcţiona 
independent de stat (ex.: naţiunile, religiile). Ele includ 
elemente ce se identifică, de obicei, cu componenta 
sociopsihică a puterii. Întrucât natura acestui obiect de referinţă 
este complexă şi specială, ierarhizarea ameninţărilor în funcţie 
de importanţă şi intensitate reprezintă o sarcină dificilă. 
Oricum, ele se întind de la gradul de acceptare socială a 
obiectivelor politice, până la conştiinţa de sine a unui popor. 
Societatea şi identităţile sociale se află în permanentă 
schimbare, ca răspuns la dezvoltările interne şi externe, astfel 
că unele dintre schimbări pot fi reprezentate de subiecţi diferiţi, 
cu interese diferite, ca ameninţări sau ca evoluţii pozitive. 
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În domeniul militar, obiectul de referinţă este, de 
obicei, puterea militară a statului, deşi se poate vorbi şi despre 
alte entităţi politice. Pentru multe dintre democraţiile avansate, 
apărarea statului a devenit funcţia unică a forţelor armate, iar 
studiile tradiţionale de securitate tind să considere toate 
problemele de natură militară ca fiind ameninţări la adresa 
securităţii. 

De asemenea, se poate vorbi şi despre ameninţări în 
domeniul mediului înconjurător, unde gama obiectelor de 
referinţă variază de la entităţi relativ concrete (supravieţuirea 
anumitor specii sau menţinerea anumitor tipuri de habitat) la 
probleme generale ale planetei şi ale omenirii. Trebuie subliniat 
faptul că majoritatea acestor obiecte de referinţă au la bază 
preocuparea referitoare la relaţia dintre specia umană şi restul 
biosferei în contextul atingerii unui nivel înalt de dezvoltare 
civilizaţională. Este tot mai evident, de asemenea, că marile 
ameninţări de natură ecologică nu mai pot fi rezolvate de un 
singur actor, ele impunând o colaborare internaţională tot mai 
pregnantă (de exemplu, Tratatul de la Kyoto). 

Ameninţările, conform anumitor autori, pot fi definite şi 
în raport cu riscurile, reprezentând factori de risc ce evoluează 
către concret, către existenţa reală, iar într-un anumit context 
sau mediu favorabil capătă şi direcţie şi intenţie. Strategia de 
securitate naţională a României defineşte factorii de risc drept 
„acele elemente, situaţii sau condiţii, interne sau externe, care 
pot afecta, prin natura lor, securitatea ţării, generând efecte 
contrare sau de atingere a intereselor noastre fundamentale”8. 
Acelaşi document identifică principalii factori externi de risc la 
adresa ţării noastre, asupra cărora vom reveni pe larg în 
următoarele capitole: posibile evoluţii negative în plan 
subregional; proliferarea armelor de distrugere în masă; 
proliferarea şi dezvoltarea reţelelor teroriste, a crimei 
                                                 
8 Preşedinţia României, Strategia de securitate naţională a României, Ed. 
Monitorul Oficial, Bucureşti, 2001. 
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organizate transnaţionale, a traficului de droguri; migraţia 
clandestină şi apariţia unor fluxuri masive de refugiaţi; acţiunile 
de incitare la extremism, intoleranţă, separatism sau xenofo-
bism; decalaje între nivelurile de asigurare a securităţii şi gradul 
de stabilitate ale statelor din proximitate; limitarea accesului 
statului român la unele resurse şi oportunităţi regionale, 
importante pentru realizarea intereselor naţionale. Carta Albă a 
securităţii şi apărării naţionale9 completează seria factorilor de 
risc cu: acţiuni individuale sau colective de accesare ilegală a 
sistemelor informaţionale, de dezinformare şi manipulare a 
informaţiilor; riscuri generate de producerea unor dezastre 
ecologice în regiune, precum şi de efectele potenţiale ale unor 
procese naturale la nivel global. 

În ceea ce priveşte riscul, în sens larg, se poate afirma 
că se concretizează în discrepanţa dintre „aşteptarea pozitivă” şi 
„evenimentul negativ”, ce se poate produce, şi prin probabi-
litatea sa de a se produce. Riscul este cauzat de nedeterminare, 
de imposibilitatea de a cunoaşte cu certitudine evenimentele 
viitoare, reprezentând o stare potenţială, care, în anumite 
condiţii, poate deveni efectivă. Sociologia defineşte riscul drept 
o expresie fie a nedeterminării structurale a realităţii (caracterul 
probabilist obiectiv al evenimentelor), fie al incertitudinii, al 
insuficienţei cunoştinţelor noastre despre procesele reale10. În 
acelaşi timp, psihologia socială accentuează latura subiectivă a 
riscului, definindu-l astfel: fenomen psihologic complex 
rezultând din raportul dintre probabilitatea reuşitei şi cea a 
eşecului unei acţiuni îndreptate spre atingerea unui anumit 
obiectiv („câştig”) cu semnificaţie individuală sau socială11. 
                                                 
9 Guvernul României, Carta Albă a securităţii şi apărării naţionale, 
Bucureşti, 2004. 
10 Zamfir, Cătălin şi Lazăr Vlăsceanu (coord.), Dicţionar de sociologie, 
Editura Babel, Bucureşti, 1993, p. 516. 
11 Bogdan-Tucicov, Ana; Septimiu Chelcea; Mihai Golu; Pantelimon Golu; 
Cătălin Mamali şi Petru Pânzaru, Dicţionar de psihologie socială, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, pp. 215-216. 
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Riscurile ce afectează securitatea naţională pot fi 
clasificate în funcţie de: domenii de activitate; entităţi 
comunitare şi religioase; arie geografică; timp; volum; 
importanţă (interes, gravitate); probabilitate12: 

CRITERIU TIPURI DE RISC 
1. economice 

2. politice 
3.informaţionale 

4. sociale 
5. culturale 
6. ecologice 

7. tehnologice 

Domenii de 
activitate 

8. militare 
1. etnice Entităţi 

comunitare şi 
religii 2. religioase 

 
 

CRITERIU TIPURI DE RISC 
1. prezente 

imediate 
apropiate 

termen mediu 2. viitoare 

termen lung 

Timp 

3. permanente 
globale 1. externe zonale 

Aria geografică şi 
spaţială 

2. interne 

                                                 
12 Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Riscuri şi 
ameninţări la adresa securităţii. Identificarea, elaborarea şi evaluarea 
soluţiilor de rezolvare nonconflictuală a diferendelor interetnice, în 
„HOMINIS 2001” (suport electronic), CSSAS, 2002. 
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3. cosmice 
1. mici 
2.mari Volum 

3. foarte mari 
1. vitale 

2. foarte importante 
Importanţă 

(interese, 
gravitate) 3. importante 

1. sigure (asumate) 
2. previzibile (potenţiale, 

probabile) Probabilitate 

3. imprevizibile 
 
Analiza de risc investighează, în principal, riscurile la 

adresa sistemelor naturale sau tehnice şi are ca scop principal 
determinarea funcţiilor şi domeniilor ce pot fi afectate de riscul 
respectiv. Întrebarea esenţială, ce se naşte de aici, se referă la 
relaţia dintre riscuri şi vulnerabilităţi. În opinia noastră, 
vulnerabilitatea poate fi definită, pe larg, drept rezultatul 
combinării riscurilor existente la adresa unei societăţi cu 
capacitatea acesteia de a face faţă şi de a supravieţui situaţiilor 
de urgenţă internă şi externă. O definiţie specifică o oferă 
Strategia de securitate naţională a României13: vulnerabilităţile 
reprezintă stări de lucruri, procese sau fenomene din viaţa 
internă, care diminuează capacitatea de reacţie la riscurile 
existente ori potenţiale sau care favorizează apariţia şi 
dezvoltarea acestora. În situaţia internă a României sunt 
evidenţiate câteva tipuri de vulnerabilităţi ce îşi găsesc sursele 
în tranziţia politică, economică şi socială prelungită pe care o 
parcurge ţara noastră: persistenţa problemelor de natură 
economică, financiară şi socială generate de întârzierea 
reformelor structurale; accentuarea fenomenelor de corupţie şi 
de administrare deficitară a resurselor publice; reacţii 

                                                 
13 Preşedinţia României, op. cit.  
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ineficiente ale instituţiilor statului în faţa acutizării fenomenelor 
de criminalitate economică şi de perturbare a ordinii publice şi 
siguranţei cetăţeanului; menţinerea unor surse şi cauze de 
potenţiale conflicte sociale punctuale; nerespectarea normelor 
de mediu în funcţionarea unor obiective industriale; scăderea 
nivelului de încredere a cetăţenilor în instituţiile statului; 
menţinerea unor disparităţi de dezvoltare între regiunile ţării; 
menţinerea la un nivel scăzut a infrastructurii informaţionale şi 
întârzieri în realizarea acesteia la standardele impuse de 
dinamica globalizării etc.14.  

Analiza vulnerabilităţilor ia în considerare factorii de 
risc de toate tipurile, atât din cadrul cât şi din afara limitelor 
fizice ale sistemului, dar şi consecinţele interne şi externe ale 
acestora. Mai mult, deşi este acoperită o perioadă lungă de 
timp, analiza vulnerabilităţilor se centrează pe o anumită 
secvenţă a evenimentelor, din momentul apariţiei situaţiei de 
urgenţă şi până când se ajunge la o nouă stare de stabilitate. 

Atât pericolele, cât şi riscurile şi vulnerabilităţile pot fi 
analizate, la fel ca în cazul ameninţărilor, în funcţie de natura 
surselor sau de domeniul în care se manifestă, rezultând mai 
multe categorii, dintre care, în prezentul studiu, ne vom opri 
asupra celor politice, sociale, economice, militare, culturale şi 
de mediu. 

Sfârşitul Războiului Rece a reprezentat momentul 
declanşării unor transformări fundamentale în zonele care 
reprezintă spaţii de manifestare ale României, ca actor ce 
participă, prin dialog şi cooperare, cu ajutorul instrumentelor 
democratice, la eforturile regionale şi internaţionale de 
construcţie durabilă a stabilităţii.  

În acest context, fără a încerca să impunem o 
taxonomie, suntem de părere că natura riscurilor şi 
ameninţărilor la adresa României poate fi: reziduală şi de 
percepţie, cele din a doua categorie putând fi considerate o 
                                                 
14 Ibidem. 
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consecinţă firească a unor categorii de riscuri şi ameninţări 
asimilate primei categorii. 

Vom considera drept riscuri şi ameninţări reziduale 
acele riscuri şi ameninţări care au ca sursă procese iniţiate sau 
derulate în plan regional în perioada Războiului Rece. Traseul 
evolutiv al regiunii a suferit, în perioada post Război Rece, 
mutaţii multiple, ce au angrenat o serie întreagă de schimbări, 
inclusiv modificări în sferele de influenţă ale principalilor 
actori internaţionali, pentru că încheierea Războiului Rece nu a 
adus cu sine doar evitarea unui eventual conflict la scară largă 
între cei doi actori ”principali”, SUA şi URSS, ci şi încetarea 
bipolarităţii, care caracteriza, în opinia majorităţii cercetătorilor 
fenomenului, sistemul relaţiilor internaţionale. Etapa care a 
urmat bipolarităţii a fost numită de specialişti „uni-multi-
polaritate”, „unipolaritate” sau „multipolaritate”, toate aceste 
încercări de caracterizare fiind de fapt o expresie a proceselor 
desfăşurate într-un cadru marcat de două tendinţe majore, 
aparent antagoniste: tendinţa de fuziune, caracterizată de un 
nivel înalt de interconectivitate şi tendinţa de fisiune, aceasta 
din urmă demonstrată de apariţia multitudinii de blocuri şi 
organizaţii regionale şi subregionale. Tendinţele au impus un 
mediu de securitate internaţional caracterizat de un grad ridicat 
de fluiditate şi o variabilitate din ce în ce mai pregnantă a 
rezultantei relaţiilor/interacţiunilor diverşilor actori pe scena 
globală. Acest caracter variabil este justificat în multe dintre 
cazuri, cel puţin la nivel regional, de reacţiile anumitor actori, 
reacţii rezultate din modul de percepere a acţiunii celorlalţi 
actori. Nu de puţine ori aceste percepţii sunt greşite, ceea ce 
face ca reacţiile ce le preced, dacă nu urmează calea civilizată a 
dialogului şi cooperării, să devină surse de tensiuni şi chiar 
crize ce pot afecta în mod semnificativ starea de stabilitate 
existentă la un anumit moment dat în diferitele nivele ale 
mediului de securitate. Iau naştere astfel riscuri şi ameninţări a 
căror natură poate fi numită de percepţie.  
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Astfel, riscurile şi ameninţările, a căror natură este una 
de percepţie, apar ca urmare a procesului de transformare ce se 
manifestă în plan global sau, pentru a fi mai precişi, a efectelor 
acestui proces, şi au drept sursă modul în care acestea sunt 
percepute de o anumită categorie de actori, sau de fiecare actor 
în parte. 

Ambele tipuri de ameninţări pot influenţa în mod 
negativ realizarea obiectivelor de securitate ale României, 
întârziindu-le sau împiedicându-le, cu consecinţe atât în planul 
intern cât şi în cel extern, asupra diferitelor paliere ale 
securităţii (politic, economic, militar, cultural, de mediu). 
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MEDIUL DE SECURITATE 
 
Ultimul deceniu al secolului XX a însemnat pentru 

întreaga lume o perioadă zbuciumată, caracterizată de 
transformări profunde la nivel global, transformări ce ţin atât de 
redesenări ale frontierelor, cât şi de schimbări de regim şi 
ideologie. Redesenarea graniţelor a însemnat sporirea 
numărului de actori statali la nivel global, iar schimbările de 
regim şi ideologie au generat noi tipuri de actori şi forme 
surprinzătoare de manifestare a acestora. Au căpătat o 
importanţă tot mai mare, datorită rolului manifestat pe scena 
globală, actorii non-statali (corporaţii multinaţionale şi 
transnaţionale, ONG-uri etc.), ale căror acţiuni sunt uneori 
dificil de prevăzut. De asemenea, unele dintre acestea au 
preluat practici şi obiective pe care statele nu şi le mai puteau 
permite. Alte fenomene disturbante tind să sufere mutaţii 
majore, căpătând statut deplin de actor al scenei internaţionale, 
un actor al cărui chip este din ce în ce mai greu de identificat, 
aşa cum se întâmplă în cazul terorismului. Riscurile şi 
ameninţările au căpătat un aspect internaţionalizat „reuşind” să 
ignore, în manifestările lor, graniţelor statale, ceea ce a avut ca 
urmare o estompare rapidă a diferenţelor dintre securitatea 
internă şi cea externă. Această estompare a condus, la rândul 
său, spre manifestarea tendinţei majorităţii actorilor statali de a 
acţiona, în ceea ce priveşte domeniul securităţii şi apărării, în 
cadrul unor iniţiative sau organizaţii regionale sau globale. S-au 
dezvoltat, astfel, sau sunt în plin proces de dezvoltare, politici 
de securitate şi apărare comune pe plan regional sau/şi global. 
În această direcţie se pot înscrie şi extinderile NATO şi UE 
către est, acestea fiind procese ce influenţează în mod vizibil 
sistemul relaţiilor internaţionale, cu implicaţii dintre cele mai 
importante asupra mediului internaţional de securitate şi asupra 
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cărora ne vom concentra în cele ce urmează, din cel puţin două 
motive. Primul ar fi faptul că ambele procese aduc cu sine 
transformări ale situaţiei geopolitice şi geostrategice în 
regiunile din proximitatea României (Europa Centrală şi de 
Sud-Est, spaţiul Balcanilor de vest, spaţiul Mării Negre şi al 
Caucazului). Al doilea motiv este acela că evoluţia acestor 
procese se află în relaţie directă cu realizarea obiectivelor de 
securitate ale României, starea mediului intern de securitate al 
ţării noastre depinzând într-o sporită măsură de acestea. Deşi 
reacţii imediate şi concrete nu au existat, este de aşteptat ca, în 
lipsa unor motivări adecvate ale principalilor actori ai lumii, 
reacţii de opoziţie de natură geostrategică şi geopolitică să se 
producă în viitorul apropiat. 

Considerând continentul european ca fiind principalul 
spaţiu de manifestare al acţiunilor României, desfăşurate în 
scopul promovării intereselor sale de securitate, se cuvine ca o 
parte considerabilă a atenţiei noastre să se îndrepte spre analiza 
principalelor procese şi tendinţe ce se manifestă pe plan 
european. 

Caracterizată de o deja puternică dimensiune 
economică, Europa îşi îndreaptă în ultima perioadă eforturile 
spre întărirea stabilităţii şi securităţii la nivelul întregului său. 
Din punct de vedere geopolitic, însă, se poate observa că 
Europa dispune de două dimensiuni a căror joncţiune nu a putut 
fi realizată complet, joncţiune ce ar fi putut facilita 
manifestările Europei în direcţia realizării unei politici de 
securitate şi apărare care să reflecte atât interesele cât şi 
implicarea tuturor membrilor săi. Este vorba de dimensiunea 
euroatlantică şi dimensiunea euro-asiatică, ambele incluzând 
realităţi pe care nu le poate ignora. Părerea generală este că, 
prin lărgirea NATO către est, dimensiunea euroatlantică a 
Europei s-a întărit. Dar acest lucru a generat pe de o parte 
dificultăţi în gestionarea celorlalte dimensiuni, readucând în 
actualitate faptul că în geostrategie nu există nici pauze, nici 
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spaţii neocupate, pe de alta fricţiuni chiar în dimensiunea euro-
atlantică. Astfel, apariţia ideii de „Noua Europă” (în care 
secretarul de stat al apărării Donald Rumsfeld a inclus state 
precum România, Bulgaria, Polonia, Cehia, ca să dăm numai 
câteva exemple, state cu statut recent de membru al Alianţei 
Nord-Atlantice) poate sugera noi modalităţi de abordare a 
relaţiilor euro-atlantice, dar mai puţin o întărire a acestora. 
Există, însă, păreri ce afirmă că acest statut transformă statele 
menţionate în susţinători ai strategiei americane unilaterale. 
Justificarea acestei percepţii ar veni din faptul că aceste state ar 
avea un rol pivotal în deschiderea necesară spre spaţiul ex-
sovietic, prin Polonia şi ţările baltice, şi spre spaţiul Caspic şi al 
Orientului Apropiat şi Mijlociu prin Marea Neagră cu sprijinul 
României şi Bulgariei. De altfel, în momentul în care principalii 
actori ai spaţiului euro-atlantic au început să discute pentru a-şi 
nuanţa poziţiile, conceptul a dispărut din discursul politic. 

În acest context, putem aprecia că, în general, riscurile 
la care sunt supuse stabilitatea şi securitatea Europei15 sunt 
riscuri reziduale, provenite din moştenirea lăsată de terminarea 

                                                 
15 UE adoptă la 12 decembrie 2003 Strategia de securitate a UE, “O Europă 
sigură într-o lume mai bună”, în care sunt menţionate principalele 
ameninţări la adresa spaţiului european: 

• Terorismul 
• Proliferarea armelor de distrugere în masă, în special atunci când 

folosirea acestora este legată de acţiuni teroriste 
• Conflictele regionale, în măsura în care acestea devin ele însele 

sursă a unor ameninţări de genul acţiunilor extremiste, a 
terorismului, proliferării armelor de distrugere în masă, crimei 
organizate şi, nu în ultimul rând, a prăbuşirii unor state 

• Decăderea statelor – cel mai frecvent din cauza folosirii unor 
instrumente de guvernare nepotrivite – care se pot transforma într-
un sol propice pentru alt gen de ameninţări de genul terorismului şi 
al crimei organizate 

• Crima organizată, care a dezvoltat în ultima decadă o importantă 
dimensiune globală. 
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Războiului Rece – dinspre state ce au aparţinut fostei URSS, ori 
s-au aflat în sfera de influenţă a acesteia (atât din punct de 
vedere al tensiunilor existente ce pot genera conflicte violente, 
dar şi al potenţialului ridicat pe care îl au de a se transforma în 
furnizori de armament şi tehnică de luptă pentru anumiţi actori 
non-statali a cărorf manifestare se face din ce în ce mai mult 
simţită pe scena internaţională - organizaţii teroriste precum Al-
Qaeda, de exemplu, sau alte tipuri de grupări paramilitare). 
Astfel de riscuri reziduale nu fac altceva decât să mărească 
şansa de apariţie a unor pericole cu caracter transnaţional, ceea 
ce ar putea duce la degradarea stării de stabilitate, adesea 
precară în unele regiuni europene, aflate la periferia 
continentului. Atunci când „beneficiază” şi de prezenţa unor 
manifestări ale fundamentalismului religios, sau de existenţa 
unor tendinţe naţionaliste - pe fondul unei situaţii economice 
dezastruoase, de creşterea masivă a populaţiei, pericolul 
apariţiei unei stări de instabilitate este aproape inevitabil. 
Totodată, statelor care au aderat recent la NATO, li se oferă 
ocazia de a se manifesta ca vector important al valorilor euro-
atlantice într-un spaţiu mai apropiat de ele şi unde au interese 
deosebite.  

Având în vedere toate aceste date, ne putem pronunţa 
asupra câtorva aspecte privind anumite surse ale riscurilor şi 
ameninţărilor în spaţiul european care pot completa lista celor 
menţionate până la acest punct:  

• Posibilitatea ca procesele de extindere a UE şi NATO să 
poată conduce la crearea unor percepţii greşite (cum ar 
fi construirea de noi bariere, aşa cum sunt considerate 
uneori condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru accederea 
la UE, sau, aşa cum este cazul luărilor de poziţie din 
partea Rusiei, cu privire la amplasarea noilor baze 
NATO în Europa Centrală şi de Sud-Est, în special a 
celor situate pe teritoriul Poloniei şi a ţărilor baltice). 
Asemenea percepţii ar putea fi folosite politic pentru 
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iniţierea unor măsuri, inclusiv de natură militară, care să 
le diminueze. 

• Transformările inevitabile în ceea ce priveşte rolul şi 
responsabilitatea statului-naţiune care e pe cale să se 
schimbe. Existenţa tendinţei ca responsabilităţile 
naţionale, în domeniul politicii externe şi de securitate, 
să se transfere progresiv către organizaţii precum 
NATO şi UE, ar putea crea curente de opinie care să 
susţină că, astfel, entităţile statale îşi pot pierde 
suveranitatea, ceea ce ar putea duce la tensiuni politice 
interne şi la o învigorare a elementelor naţionaliste cu 
un accentuat caracter extremist, generatoare de 
instabilitate în plan intern, şi, prin inflamare, chiar 
regional (Balcanii de vest, de exemplu). Cu atât mai 
mult cu cât şi experienţele anterioare sunt asimetrice: 
statele occidentale şi-au experimentat transferul de 
funcţii către NATO sau UE timp de peste 50 de ani, în 
timp ce majoritatea statelor din Europa Centrală şi de 
Est a încercat să se opună preluării unor funcţii ale lor 
de către instituţii dominate de Moscova. Statul-naţiune 
continuă să rămână un actor delicat în Europa Centrală 
şi de Sud-Est. 

• Riscul apariţiei duplicării anumitor sarcini, şi de aici al 
unei competiţii de nedorit, care însă poate fi contracarat 
prin exercitarea unui control politic activ şi prin 
dezvoltarea compatibilităţii. Altfel, s-ar putea crea o 
ruptură în dezvoltare între NATO şi UE, cu urmări greu 
de suportat de către Europa, pentru că, în trecut, cel 
puţin după terminarea celui de-al doilea Război 
Mondial, securitatea Europei a fost menţinută în 
cooperare cu NATO, ca principal organism de apărare. 
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CONTEXTUL REGIONAL 
 
În perioada ce a urmat încheierii Războiului Rece, 

Europa Centrală şi de Sud-Est pare a fi fost zona cea mai 
tumultuoasă a Europei, transformările ce au avut loc derulându-
se pe un fond caracterizat de: fragmentarea unor state, conflicte 
armate, tensiuni şi conflicte etnice şi religioase, tendinţe 
autonomiste şi secesioniste etc. Principalele procese desfăşurate 
în spaţiul Europei Centrale şi de Sud-Est au fost de natură 
politică, instituţională şi economică, vizând, în general, trecerea 
de la sisteme centralizate, controlate de stat, la sisteme 
descentralizate, pluripartide, care să beneficieze de instrumente 
specifice instituţiilor democratice necesare implementării şi 
dezvoltării economiei de piaţă. S-a străbătut, astfel, o etapă care 
a însemnat destrămarea spaţiului economic de influenţă al 
URSS (al CAER şi al fostei Iugoslavii), ceea ce a dus, 
inevitabil, la apariţia unor rupturi în planul relaţiilor 
comerciale, care au antrenat, la rândul lor, după principiul 
dominoului, caracteristic sistemelor centralizate, probleme 
financiare, dezechilibre ale pieţei muncii caracterizate de o 
creştere masivă a şomajului, dispariţia unor specializări şi zone 
industriale, devalorizarea unor profesii etc. Rezultanta acestor 
fenomene a constat într-o competiţie agresivă pentru resurse, 
competiţie care a avut rezultate negative pentru stabilitatea 
regiunii, pentru că a beneficiat de prezenţa unor tensiuni de 
natură etnică şi religioasă care au fost activate de forţe 
naţionalist extremiste (exemplul Balcanilor de Vest). Au urmat 
conflicte armate, conflicte masive a căror sursă a fost 
identificată în mesajul politic împănat cu motive de natură 
etnică şi religioasă. Răspunsul comunităţii internaţionale a fost 
dat în sensul rezolvării conflictelor, începutul mileniului trei 
înregistrând obţinerea unor progrese majore în efortul de a 
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stabiliza regiunea. În prezent, majoritatea ţărilor balcanice sunt 
conectate la curentul european de integrare, procesul integrării 
constituindu-se totodată în mijloc de creare a unor instrumente 
necesare dezvoltării politico-economice care să ajute la 
construirea unei stabilităţi atât regionale, cât şi a spaţiului 
european, în ansamblul său. În ciuda acestor progrese, există 
încă, factori ce pot destabiliza regiunea. Aspecte precum 
statutul neclarificat al regiunii Kosovo, existenţa în regiune a 
unui puternic curent etnic albanez, ca şi al unor grupări 
fundamentaliste islamice16, dar şi existenţa unui mare număr de 
refugiaţi ori dislocaţi în spaţiul ex-iugoslav, conduc la formarea 
opiniei că se păstrează, încă, condiţii favorabile apariţiei unor 
situaţii ce pot pune în pericol stabilitatea, destul de fragilă, a 
acestei regiuni europene, plasată în imediata vecinătate a 
teritoriului României. 

Situaţia la frontiera de est a României rămâne un caz 
extrem de complex, abordat frecvent în actualele analize de 
securitate, ceea ce demonstrează că rămâne unul cu influenţe 
pertinente asupra securităţii naţionale. Un motiv ar putea fi 
faptul că este destul de neclar uneori în ce regiune trebuie 
încadrat acest spaţiu, într-un spaţiu de influenţă cu puternice 
accente europene, sau, mai degrabă, într-unul al cărui centru de 
gravitate rămâne Federaţia Rusă. Lărgirea spaţiului euro-
atlantic a fost prezentată de Moscova, uneori cu virulenţă, drept 
o continuare a practicilor Războiului Rece în care Rusia este 
obiectivul final. Cu toate mecanismele de instituire a dialogului 
NATO-Federaţia Rusă, această impresie persistă. Suficient 
pentru a oferi diferiţilor lideri (majoritatea statelor 
independente rezultate în urma destrămării URSS sunt republici 
prezidenţiale cu preşedinţi deţinând poziţii extrem de puternice) 
posibilitatea de a iniţia anumite „jocuri” între Moscova şi 
Occident pentru a se menţine la putere, după un model practicat 
cândva şi de politica românească. Deşi nu se poate spune că 
                                                 
16 Cf. Crize şi instabilitate în Europa – CSSAS, Ed. UNAp, 2004, p. 11 
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politica Occidentului nu este pragmatică, modelul este totuşi 
incompatibil cu valorile politice democratice ale acestuia, ceea 
ce face ca elita politică din republicile ex-sovietice să fie mai 
dependente de Moscova decât pot presupune. De asemenea, în 
situaţia în care statele din zonă dispun de o democraţie mai 
degrabă fragilă, cu un grad de dependenţă faţă de Rusia încă 
nelimpezit, principalele aspecte ale securităţii militare, politice 
şi sociale depind de evoluţia relaţiilor dintre Moscova şi ele. 
Dacă am aplica modelele de securitate dezvoltate de către Barry 
Buzan17, putem aprecia că există trei categorii de riscuri şi 
ameninţări la adresa securităţii regionale pe care le putem 
identifica în această zonă, cu implicaţii majore pentru actorii 
principali din regiune, în special pentru Moldova, România şi 
Ucraina: 

 
1. Riscuri şi ameninţări non-militare: 
• Probleme de natură teritorială a căror rezolvare se 

întârzie, reuşindu-se astfel accentuarea unor stări şi 
fenomene negative ce se pot constitui în pericole şi 
chiar ameninţări;  

• Nerespectarea angajamentelor internaţionale, ceea ce 
poate duce la dereglarea situaţiei regionale; 

• Evoluţii negative interstatale, ce pot degenera în acte 
destabilizatoare ducând, astfel, la declanşarea unor crize 
politico-militare; 

• Crima organizată, traficul de arme, droguri şi persoane, 
corupţia, dezordine socială, folosite de către forţe ostile 
pentru a controla şi destabiliza regiunea  

2. Riscuri şi ameninţări militare: 
•  Prezenţa în regiune a celor aproximativ 2000 de militari 

şi 40.000 de tone de echipament militar şi muniţie 
aparţinând fostei Armate a 14-a. Statutul internaţional al 

                                                 
17 Barry Buzan, op.cit, 2000 
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acestora rămâne încă neclar şi constituie un factor 
destabilizator, chiar dacă forţele militare se consideră de 
menţinere a păcii, ceea ce ar presupune un grad înalt de 
imparţialitate; 

•  Confruntări armate locale, facilitate de existenţa unor 
forţe separatiste transnistrene gata să recurgă la mijloace 
militare pentru a preveni „reintegrarea” în teritoriul 
Moldovei.   

3. Riscuri asimetrice şi transnaţionale: 
•  Posibilitatea apariţiei unor conflicte, favorizată de 

structura populaţiei, pe fondul conflictului transnistrean, 
unde se manifestă tendinţe separatiste, la care se adaugă 
tendinţe de autonomie găgăuză. Ar putea rezulta o 
situaţie extrem de periculoasă, având printre urmări 
revigorarea diverselor forţe naţionaliste din regiune, 
care, prin implicare, ar putea inflama situaţia.  

• Încercări de destabilizare a regiunii prin acţiuni 
teroriste, urmărind zdruncinarea încrederii în 
capacitatea de a gestiona situaţia atât a actorilor din 
zonă dar mai ales a organizaţiilor internaţionale şi 
regionale de securitate (OSCE). 
În ciuda implicării comunităţii internaţionale, 

evenimentele în derulare indică faptul că autorităţile române se 
confruntă cu pericolul declanşării unor crize cu implicaţii 
complexe în mediul extern de securitate (Moldova-Transnistria, 
Ucraina-canalul Bâstroe). Ambele crize pot zdruncina poziţia 
internaţională a României, de factor de stabilitate regională, 
într-un moment situat la scurt timp după obţinerea statutului de 
ţară membră NATO şi nu cu mult înainte de accederea la 
Uniunea Europeană. Evitarea, sau, mai bine spus, rezolvarea 
acestor crize depinde, îndeosebi, de răspunsul pe care 
autorităţile îl dau acestor provocări.  
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MEDIUL INTERN DE SECURITATE 
 
În prezent, mediul intern de securitate poate fi 

caracterizat drept stabil, dar pentru o mai fidelă imagine a 
acestuia, vom analiza fiecare componentă ce poate da măsura 
unui mediu stabil/instabil de securitate. Prin urmare, vom 
considera în acest stagiu al studiului nostru, ca principale 
subiecte, domeniile politic, economic, militar, cultural şi al 
mediului înconjurător, în contextul apartenenţei la Alianţa 
Nord-Atlantică şi al evoluţiei procesului de aliniere la aquis-ul 
european care va avea drept rezultat integrarea în Uniunea 
Europeană.  

Politic 
Alăturarea statului român la NATO, organizaţie de 

apărare şi securitate a spaţiului euro-atlantic, oferă garanţia 
implementării valorilor în jurul cărora s-a constituit Alianţa pe 
un spaţiu larg al continentului european. Astfel, se asigură 
stabilitatea şi protecţia necesare derulării proceselor de 
transformare a societăţii româneşti. Totodată, se oferă 
posibilitatea participării active la stabilizarea unor zone fierbinţi 
ale globului prin îndeplinirea unor misiuni asumate. 

Statutul de membru al Uniunii Europene va aduce cu 
sine efecte politice ce ţin de aspecte ale modernizării şi 
adaptării la globalizare, unul dintre acestea fiind constituit de 
eventuala influenţă a UE asupra suveranităţii. 

Îndeplinirea aquis-ului comunitar, respectarea legilor, 
combaterea corupţiei, precum şi participarea în diverse structuri 
instituţionale multinaţionale sunt câteva din direcţiile în care 
România acţionează, pentru a uşura procesul de integrare 
europeană şi unde rezultatele ar trebui să fie evidente. 

În aceste condiţii, abordarea de către România a 
problemei suveranităţii trebuie să fie una modernă, în consens 
cu direcţiile de acţiune în politica de securitate naţională, în 
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scopul realizării obiectivelor de securitate naţională18. Astfel, 
putem vorbi despre o un transfer de suveranitate către UE, cu 
accent pe componenta politico-economică, fapt necesar 
participării la procesul de construcţie europeană. Este de 
aşteptat ca şi domeniul apărării să intre pe o agendă nu prea 
îndepărtată, în funcţie de conţinutul viitoarelor documente ce se 
vor încheia între NATO şi UE. Accentul va fi pus mai puternic 
pe aspectele externe ale suveranităţii naţionale, pentru a creşte 
capacitatea de reglare a mecanismelor economice şi politice 
pentru a oferi un grad sporit de coerenţă şi eficienţă. Acest 
transfer poate fi considerat o provocare, pentru că face apel 
direct la mentalitatea cetăţeanului român, care trebuie să facă 
trecerea de la mentalitatea de rezistenţă la influenţe externe, la 
cea de proiectare a influenţei naţionale la nivel european. Ar 
putea exista opinii care să contrazică necesitatea unui astfel de 
proces la nivel de mentalitate, opinii justificate prin reacţiile ce 
au urmat acceptării României în NATO şi care nu au fost de 
respingere. Dar trebuie să reţinem şi faptul că NATO este 
cunoscut drept o alianţă politico-militară, iar influenţa sa asupra 
societăţii româneşti s-a resimţit intens mai ales în domeniul 
militar şi al mecanismelor politice de decizie în problemele 
apărării. Uniunea Europeană, însă, este o instituţie cu un 
puternic caracter politico-economic şi influenţa sa transfor-
matoare asupra societăţii româneşti este mult mai puternică. 

Acestei provocări i se adaugă riscul apariţiei unui val de 
scepticism, la nivel naţional, indus de costurile imediate ale 
accederii europene şi de beneficii care vor fi simţite după o 
anumită perioadă de timp. Percepţia unor costuri sporite în 
raport cu beneficiile sau perioada de realizare a acestora, 

                                                 
18 Primul obiectiv din lista menţionată în “Strategia de Securitate a 
României”, document emis de preşedinţia României, în anul 2001, este 
formulat astfel: păstrarea independenţei, suveranităţii, unităţii şi integrităţii 
teritoriale a statului român, în condiţiile specifice ale aderării la NATO şi 
integrării ţării în Uniunea Europeană. 
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coroborate cu percepţii greşite de natură culturală sau religioasă 
pot depăşi graniţa scepticismului, ducând la apariţia unor 
tensiuni sociale. Totuşi, experienţa statelor intrate în UE în anul 
2004 a demonstrat că şocurile adaptării pot fi depăşite.   

Un rol important în procesul de evitare a apariţiei unor 
astfel de riscuri este o scenă politică internă stabilă care să 
impulsioneze dezvoltarea eficienţei instituţiilor publice şi care 
să nu-şi propună alternative izolaţioniste. Securitatea internă 
depinde în mod direct de abilitatea statului de a-şi îndeplini 
eficient rolul de garant al suveranităţii şi bunăstării şi de a 
preveni instabilitatea. Securitatea naţională nu poate fi susţinută 
într-o societate lipsită de prosperitate şi bunăstare. 

În general, din punct de vedere politic, mediul intern de 
securitate poate fi descris ca unul stabil, având în vedere 
criteriile general acceptate ce dau măsura unui mediu politic 
stabil19 (participare politică competitivă, legiferată; un sistem 
deschis de recrutare a aparatului executiv, independenţa legală 
şi operaţională a executivului, separarea puterilor, libertatea 
presei etc), care conferă credibilitate statului, permiţând 
atragerea de investiţii private autohtone şi străine, ca sursă de 
dezvoltare economică. 

Social  
Riscurile sociale sunt cauzate, în primul rând, de 

modernizarea economică şi socială din societăţile post-
industriale, însă, după Războiul Rece şi regionalizarea 
conflictului, majoritatea analiştilor, care, până atunci, îşi 
îndreptaseră atenţia asupra balanţei militare Est-Vest, şi-au 
orientat studiile şi spre alte regiuni ale lumii, acolo unde 
evoluţia populaţiei a creat probleme la adresa securităţii. În 
acest context, demografia constituie unul dintre cei mai 
importanţi factori cu efect asupra securităţii României, ce poate 
fi analizat atât prin prisma paradigmei dinamicii populaţiei, cât 
                                                 
19 Cf. Surse de instabilitate – CSSAS, Ed. UNAp, Bucureşti, 2004, pp. 8-10 
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şi prin abordarea clasică, aceea a capitalului uman. Cele mai 
afectate categorii sociale sunt femeile, tinerii şi cei aflaţi în 
afara sau la marginea pieţii muncii. 

La nivel mondial, se manifestă câteva tendinţe ale căror 
potenţiale efecte asupra securităţii naţionale, regionale şi 
globale sunt semnificative: scăderea ratei fertilităţii în ţările în 
curs de dezvoltare, urbanizarea rapidă şi masivă şi, nu în 
ultimul rând, fluxurile migraţioniste. România se înscrie şi ea în 
rândul ţărilor în care aceste tendinţe se dezvoltă.  

Conform ultimului recensământ20 realizat în ţara 
noastră, la 1 iulie 2003, populaţia era de 21.734 mii locuitori 
(48,8% bărbaţi şi 51,2% femei), cu 61.237 locuitori mai puţin 
decât în anul anterior şi cu 1.026.449 locuitori mai puţin decât 
la recensământul precedent (7 ianuarie 1992).  

Compoziţia populaţiei Recensămân-
tul din anul 

1992 

Recensământul 
din anul 2003 

Dinamica 
populaţiei 

(punctul de 
referinţă - anul 

2003) 
Populaţia la recensământ 22.760.449 21.734.000 

(-
1.026.449) 

0-14 ani 
(tineri) 

 
5.098.341 
(22,4%) 

 

 
3.629.578 
(16,7%) 

 
(-5,7%) 

15-59 ani 
(adulţi) 

13.838.353 
(60,8%) 

13.931.494 
(64,1%) 

(+ 3,3%) 

Populaţia 
după grupe de 

vârstă 

60 ani şi 
peste 

(bătrâni) 

3.823.755 
(16,8%) 

4.172.928 
(19,2%) 

(+ 2,4%) 

                                                 
20 Institutul Naţional de Statistică, Populaţia României pe vârste, sexe, 
medii şi judeţe – 1 iulie 2003, Bucureşti, 2003. 
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Raportul de dependenţă 
după vârstă 

64 tineri şi 
bătrâni (37+27) 

la 100 adulţi 

56 tineri şi bătrâni 
(26+30) 

la 100 adulţi 

(-8) 

Analizând evoluţia populaţiei României pe grupe de 
vârstă, reiese nu numai că procesul de îmbătrânire demografică 
se desfăşoară în continuare, ci şi că, în ultimii doi ani, s-a 
accentuat. Astfel, se observă că: 

- populaţia de 0-14 ani număra 5.098.341 locuitori în 
anul 1992, în 2003 înregistrându-se o scădere de 1.465.661 
locuitori (3.632.680 locuitori, respectiv 16,7% din populaţia 
totală); 

- grupa de vârste 15-59 ani nu a înregistrat fluctuaţii 
semnificative în perioada 2002-2003, însă, în raport cu datele 
recensământului din 1992, creşterea este semnificativă +3,3%. 

După cum se observă, grupa populaţiei active (15-60 
ani) nu se măreşte într-un ritm proporţional cu cel în care scade 
populaţia tânără (0-14 ani) şi sporeşte cea bătrână (60 ani şi 
peste), deci veniturile pentru programele sociale nu pot creşte 
decât printr-o mărire, peste valorile obişnuite, a productivităţii 
muncii. La baza acestei afirmaţii se află teoria conform căreia 
comportamentul economic individual variază în funcţie de 
vârstă. Ţările cu o proporţie ridicată a tinerilor şi/sau bătrânilor 
tind să aloce un mai mare volum de resurse acestor grupuri, 
aducând adesea prejudicii creşterii economice. În cazul în care 
grupul populaţiei apte de muncă este predominant, se observă 
creşterea semnificativă a veniturilor. Mai mult, este evidentă 
modificarea suferită de variabila „raport de dependenţă după 
vârstă”: în anul 1992, 37 de tineri şi 27 de bătrâni erau 
dependenţi de 100 de adulţi, în timp ce, cu zece ani mai târziu, 
se înregistrează o scădere dramatică a numărului de tineri (26) 
şi o creştere moderată a numărului bătrânilor (30). Actuala 
scădere a populaţiei tinere va fi reflectată, în viitor, în scăderea 
populaţiei adulte. De asemenea, creşterea de 3,3% a acesteia 
din urmă va duce la sporirea contingentului de vârstă 60 de ani 
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şi peste, ceea ce va modifica radical variabila analizată. Aceste 
tendinţe generează alte efecte negative reflectate, în principal, 
în: scăderea nivelului de trai al grupei de vârstă de 60 ani şi 
peste (numărul celor care pot susţine din punct de vedere 
financiar categoria socială a pensionarilor este din ce în ce mai 
mic); reducerea forţei de muncă, coroborată cu rata mare a 
şomajului pe termen lung (21,8% din care 21,2% reprezintă 
tinerii cu drept de muncă - 200321); scăderea Produsului Intern 
Brut al României etc. 

În ceea ce priveşte populaţia ce cuprinde contingentul 
feminin fertil (15-49 ani), creşterea de 3,3%, înregistrată de 
grupa respectivă de vârstă în anul 2003, este nesemnificativă în 
comparaţie cu rata anuală a îmbătrânirii demografice (0,4%). 
Din totalul de 9.246.656 femei de 15 ani şi peste, 28,89% 
reprezintă ponderea celor care nu au născut copii vii, procent 
periculos pentru o ţară cu populaţie deja îmbătrânită. 

Pe termen lung, asemenea tendinţe vor provoca 
îmbătrânirea populaţiei, depopularea, scăderea drastică a forţei 
de muncă şi degradarea calităţii acesteia. Pentru menţinerea 
unor indicatori economici acceptabili, este posibil ca, şi în 
România, în condiţiile în care ar exista atractivitate, să se 
practice importul forţei de muncă, ceea ce ar putea provoca alte 
riscuri pentru care societatea românească este puţin pregătită. 

Deşi scăderea calităţii vieţii, inegalităţile şi excluderea 
socială, creşterea numărului celor care trăiesc sub pragul 
sărăciei, ca principale consecinţe ale evoluţiei demografice a 
României, constituie priorităţi guvernamentale, riscurile şi 
ameninţările la adresa securităţii naţionale se pot concretiza în: 
creşterea gradului de intoleranţă şi afectarea solidarităţii 
sociale, scăderea inacceptabilă a nivelului de siguranţă a 
cetăţeanului, iniţierea unor manifestări radicale şi extremiste, 
intensificarea fenomenului emigraţionist (în special fenomenul 
                                                 
21 European Commission, 2003 Regular Report on Romania’s Progress 
Towards Accession, European Union, 2003. 
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„emigraţiei creierelor şi tinerilor”) etc. Mai mult, toate acestea 
constituie o serioasă ameninţare la adresa procesului de 
integrare a României în structurile europene. Rapoartele 
Comisiei Europene au subliniat aspectele negative în 
următoarele zone ale socialului: legea muncii, tratamentul egal 
al femeilor şi bărbaţilor, sănătatea şi siguranţa la locul de 
muncă, dialogul social, sănătatea publică, politica de angajare a 
forţei de muncă, includerea şi protecţia socială22. 

Astfel, ca răspuns la aceste potenţiale riscuri şi 
ameninţări, politica de securitate a României are, în domeniul 
social, următoarele obiective: 

1.  Combaterea sărăciei. 
2.  Consolidarea dialogului şi a securităţii sociale. 
3.  Alinierea la normele europene în domeniul 

ocupării forţei de muncă. 
4.  Reforma pensiilor. 
5.  Perfecţionarea sistemului de asistenţă socială. 
6.  Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. 
7.  Asigurarea protecţiei copilului, ca prioritate 

naţională, şi reglementarea sistemului de adopţii. 
8.  Sprijinirea şi întărirea familiei, ca entitate socială 

fundamentală. 
9.  Prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. 
10.  Dezvoltarea civismului, a solidarităţii sociale şi a 

dialogului intercultural. 
În ansamblu, adoptarea noului Cod al Muncii, în anul 

2003, poate fi considerată un pas înainte în realizarea acquis-
ului comunitar, acoperind principiile de bază ale legilor 
europene ale muncii. Este nevoie, totuşi, de continuarea 
reformelor în domeniul muncii, astfel încât să se asigure 
balanţa necesară între realizarea flexibilităţii şi securităţii. În 
ceea ce priveşte discriminarea de gen, Uniunea Europeană 
recomandă implementarea Planului Naţional pentru 
                                                 
22 Ibidem. 
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Oportunităţi Egale, iar referitor la includerea socială, 
autorităţile române au început reorganizarea la nivel local, în 
timp ce problemele naţionale – familia, copiii şi persoanele 
handicapate – sunt de competenţa Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

Alinierea la acquis-ul comunitar reprezintă o necesitate 
şi în domeniul sănătăţii şi siguranţei muncii, astfel fiind 
posibilă eliminarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa 
securităţii individului legate de capacitatea sa de muncă. De 
asemenea, în domeniul sănătăţii publice, România trebuie să îşi 
îmbunătăţească reţeaua naţională de supraveghere şi control al 
bolilor contagioase, un pericol important la adresa securităţii 
naţionale. UE recomandă ţării noastre continuarea eforturilor de 
implementare a măsurilor legislative existente pentru a-şi 
dezvolta un sistem naţional de supraveghere al răspândirii 
bolilor contagioase, compatibil cu cel al ţărilor europene. 

România, prin aplicarea politicii sale de securitate, 
poate contracara pericolele, ameninţările şi riscurile la adresa 
securităţii sale, dar şi vulnerabilităţile prezente în aproape toate 
domeniile de manifestare ale sferelor socială şi economică. Aşa 
cum este arătat şi în Strategia de securitate naţională a 
României, fragilitatea suportului moral, material şi spiritual este 
accentuată de presiunile unor factori multipli şi complecşi care, 
în timp, au influenţat toate nivelurile şi dimensiunile securităţii 
naţionale: de la securitatea individului la cea a naţiunii şi de la 
dimensiunea socială la cea de mediu. 

 

Economic 
Prinsă între tensiunile din spaţiul ex-sovietic şi cele din 

spaţiul balcanic, România a avut dificultăţi în realizarea rapidă 
a revigorării economice, deoarece zona nu era una atractivă 
pentru investitorii de anvergură. De asemenea, efectele negative 
ale reformei economice au fost diferite în ţară: regiunea 



 33

Moldovei (care oricum era mai slab dezvoltată), în comparaţie 
cu regiunea Transilvaniei, a resimţit mai profund efectele 
restructurării. Adăugând faptul că teritoriul naţional este destul 
de întins, România intrând în categoria statelor de tip mijlociu-
mare din punct de vedere al teritoriului, şi problemele 
întâmpinate la implementarea diferitelor programe de reformă 
sunt diferite. 

Economia României este în prezent caracterizată de 
progrese vizibile realizate în direcţia unei economii de piaţă 
viabile. Acest trend a fost posibil datorită unor elemente-cheie 
ale procesului de reformă economică pe care România l-a 
traversat în ultimii ani. Putem aminti aici:  

• Liberalizarea preţurilor; 
• Liberalizarea comerţului exterior; 
• Dezvoltarea sectorului economic privat; 
• Restructurarea şi privatizarea întreprinderilor de stat; 
• Dezvoltarea unei pieţe financiare libere şi a unui sistem 

bancar stabil; 
• Modernizarea sistemului de taxe şi impozite. 

În prezent, putem aprecia că România oferă diverse 
puncte de atracţie pentru investitori externi (fiind apreciată 
drept cea de-a doua mare piaţă din Europa Centrală şi de Est, cu 
noi domenii de activitate, o bună poziţie geografică, o forţă de 
muncă cu o bună pregătire profesională şi, nu în ultimul rând, 
un important potenţial industrial).  

Măsurile administrative şi politice adoptate în scopul 
încurajării şi sprijinirii mediului de afaceri au condus către o 
semnificativă dezvoltare a sectorului economic privat. De altfel, 
contribuţia acestui sector la creşterea PIB este aproape 
comparabilă cu cea înregistrată în state importante din UE. Ar 
trebui menţionat că, deşi în agricultură sectorul privat tinde spre 
o cotă de 100% , în sectorul industrial s-a înregistrat o creştere 
în ultimii ani, cu o cotă vizibil mai scăzută, acest fapt 
datorându-se, în principal, numărului mare de întreprinderi 
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miniere sau din sectorul energetic, sectoare mai dificil de 
transferat spre domeniul privat. Nu aceeaşi stare se 
înregistrează în sectorul serviciilor, unde cota sectorului privat 
este cu mult peste procentul înregistrat în alte economii în 
tranziţie.  

Evoluţia recentă, bună, a sectorului economic privat 
poate fi interpretată ca datorându-se pe de o parte investiţiilor 
private, dar şi dinamicii accelerate impuse procesului de 
privatizare.  

Cu toate acestea, există câteva caracteristici în 
transformare ale mediului economic intern, caracteristici demne 
de luat în seamă într-o analiză precum cea de faţă, pentru că se 
află în directă conexiune cu procesul de aderare la UE. Este 
vorba aici, în principal, de tendinţele de aliniere la standardele 
europene şi internaţionale de raportare financiară, tendinţe ce se 
manifestă ca urmare a nevoii de implementare a unor 
instrumente necesare transformării sistemului financiar pentru a 
fi în deplină concordanţă atât cu directivele europene, cât şi cu 
cele internaţionale în domeniu. Alinierea la aceste standarde 
asigură o mai clară transparenţă datelor şi informaţiilor 
raportate de către diverşi agenţi economici, permiţând 
potenţialilor investitori, diverşilor analişti economici etc. să ia 
decizii bazate pe informaţii precise, sigure, comparabile cu ale 
oricărui agent economic a cărui activitate se desfăşoară în 
cadrul Uniunii Europene. Adoptarea acestor standarde poate 
reprezenta o provocare pentru majoritatea agenţilor economici, 
ca şi pentru întregul sistem financiar românesc, dat fiind nivelul 
de complexitate al procesului. 

În ceea ce priveşte activităţile comerciale ale României, 
în primele 6 luni ale anului 2004, operaţiile la export cu cei 10 
noi membri ai UE au înregistrat o creştere accelerată 
semnificativ în comparaţie cu cele operate faţă de membrii mai 
vechi ai UE. Poate fi apreciat că această diferenţă s-a datorat, în 
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mare măsură, creşterii economice mai rapide a noilor state 
membre, la fel ca şi schimbările apărute în legislaţia vamală. 

2002 2003 Luna 
export import balanţa export import balanţa 

Diferenţa 
între 

balanţe 

Ian. 913,2 1176,8 -263,6 1267.4 1497.2 -229.8 - 33,8 
importuri 

Feb 957,5 1198,5 -241,0 1331.7 1578.7 -247.0 + 6,0 
importuri 

Martie 1029 1297.9 -250,2 1451.8 1797.9 -346.1 + 95,9 
importuri 

Aprilie 1052,7 1391,3 -338,6 1268.8 1853.9 -585.1 + 246,5 
importuri 

Mai 1047,6 1393,6 -346,0 1438.3 2059.5 -621.2 + 275,2 
importuri 

Iunie 1218,4 1534,2 -315,8 1482.9 2042.5 -559.6 + 243,8 
importuri 

Iulie 1341,7 1777,4 -435,7 1700.4 2188.3 -487.9 + 52,2 
importuri 

August 1194,6 1364,9 -170,3 1387.2 1722.5 -335.3 + 165,0 
importuri 

Sept. 1226,6 1575,7 -349,1 1492.4 2070.7 -578.3 + 229,2 
importuri 

Oct. 1318,4 1764,9 -446,5 1672.4 2552.3 -879.9 + 433,4 
importuri 

Nov. 1353,6 1740,4 -386,8 1604.9 2317.7 -712.8 + 326,0 
importuri 

Dec. 1215,5 1659,8 -444,3 1501.8 2321.9 -820.1 + 375,8 
importuri 

Tabel cu evoluţia activităţilor de import-export în 
perioada 2002-200323 

 
Deşi indicatorii privind importurile şi exporturile 

sprijină tendinţa generală de creştere economică de durată, în 
majoritatea cazurilor importurile sunt mult mai mari decât 
importurile, ceea ce pe termen lung poate provoca grave 
dereglări economice. 

                                                 
23 Datele privind activitatea de comerţ exterior pot fi consultate la adresa 
www.insse.ro/portalindic.htm 
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Cultural 
Spaţiul cultural românesc este caracterizat în momentul 

de faţă de manifestarea a două tendinţe prezente, de altfel, şi la 
nivel european: tendinţa accentuată spre modernitate, tendinţă 
care se derulează în paralel cu efortul de conservare a tradiţiilor 
naţionale.  

Într-un moment în care tensiunile şi crizele de natură 
culturală (etnice, religioase sau combinate, etnico-religioase) 
încă se manifestă la nivel regional, putem afirma că în România 
s-au elaborat formule eficiente pentru implementarea cu succes 
a unor politici în domeniul minorităţilor etnice sau religioase. 

Stabilirea unor norme şi canale fireşti de comunicare şi 
interacţiune în cadrul triunghiului de factori politic, etnic şi 
religios, existent în momentul de faţă în plan intern, conduc la 
formarea opiniei că vulnerabilităţile, riscurile şi ameninţările de 
natură culturală, în special cele etnico-religioase, sunt reduse, 
politicile de largă deschidere către minorităţi şi robusta relaţie 
de cooperare ecumenică existentă la nivelul tuturor 
confesiunilor religioase din România jucând un rol important în 
această stare de fapt. În acest context, România beneficiază de 
suportul câtorva caracteristici definitorii:  

• continuitatea istorică a instituţiilor statului;  
• omogenitatea etno-religioasă puternică;  
• toleranţa religioasă;  
• mentalitatea populaţiei consecvent antiextremistă, 

uneori cu accente moderat conservatoare;  
• vocaţia europeană autentică (dovedită în recentele 

eforturi depuse în direcţia integrării europene şi euro-atlantice, 
dar şi de întreţinerea dialogului ecumenic între Biserica 
Ortodoxă Română şi Biserica Catolică, prin discuţii şi întâlniri 
la nivel de lideri). 
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Militar 
În condiţiile unui mediu intern stabil şi sprijinit de 

progrese reale, în ceea ce priveşte dezvoltarea economică, 
România şi-a concentrat, în ultima perioadă, eforturile din 
domeniul militar în direcţia reformării sistemului militar care 
include şi „operaţionalizarea forţelor destinate participării la 
misiuni ale Uniunii Europene, în cadrul politicii europene de 
securitate şi apărare, ca şi ale NATO, ONU şi ale 
forumurilor/iniţiativelor subregionale.”  

Obiectivul principal în domeniul militar este dat de 
realizarea interoperabilităţii cu celelalte armate ale statelor 
membre NATO. Este un obiectiv complex şi cuprinde toate 
dimensiunile instituţiei militare: structuri, pregătire-instrucţie, 
înzestrare. De asemenea, nu exclude şi componenta statutului 
social al militarilor şi relaţiilor civili militari. Ca membru 
NATO, statului român îi revin misiuni importante în realizarea 
infrastructurii, trebuind să ofere capacitate de susţinere atât 
pentru Armata României, cât şi pentru forţele aliate şi partenere 
aflate pe teritoriul naţional. Nerealizarea acestui obiectiv, 
cauzată de lipsa capabilităţilor ca urmare a alocării unor 
cheltuieli limitate pentru apărare, ar pune sub semnul întrebării 
credibilitatea României pe plan extern. 

Continuitatea proceselor de integrare euro-atlantică şi 
europeană generează un mediu în care acţiunile militare ale 
unui stat împotriva altuia rămân puţin probabile într-un viitor 
apropiat. Dar procesele integratoare încep să-şi profileze 
limitele spaţiale, cel puţin pentru următorul deceniu. Această 
dinamică provoacă reacţii multiple în spaţiile de interes 
limitrofe, mai ales în cel ex-sovietic: pe de o parte, 
aprofundarea dialogului şi cooperării cu NATO şi UE, 
îndeosebi din partea Georgiei, Ucrainei şi Rusiei, iar pe de alta, 
tendinţa Rusiei de a coagula mecanisme şi structuri care să-i 
întărească poziţia în cadrul proceselor pan-europene. Situaţia 
este favorizată şi de faptul că, în majoritatea statelor apărute în 
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acest spaţiu, regimurilor politice le sunt caracteristice 
disfuncţionalităţi profunde ale exerciţiului democratic. Ca 
urmare, democraţiile autentice, deşi au interese în zonă, sunt 
nevoite să păstreze o anumită distanţă, în timp ce Moscova nu 
este deranjată de situaţie. Pe această realitate, a jocului între cei 
doi poli, evoluează principalii actori din spaţiul post-sovietic.  

Situarea României la frontiera unui spaţiu euro-atlantic 
politico-militar şi, în perspectivă, a celui european, unde capătă 
contur tot mai evident componenta politico-militară, pe lângă 
cea economică deja existentă, oferă avantaje multiple. Este o 
poziţie în care s-a aflat Germania peste 40 ani şi care i-a inhibat 
comportamentul politic până la unificare şi până la primul val 
al lărgirii NATO, dar i-a stimulat dialogul economic cu estul 
continentului. Avantajele vor fi, în primul rând, de natură 
economică, dar nu vor putea fi operaţionalizate decât prin 
dialog politic. 

Totodată, sunt posibile distorsiuni caracteristice unor 
relaţii de putere inflamate: radicalizări ale demersului politic, 
şicane de natură economică, interpretări forţate ale unor 
acorduri şi tratate internaţionale (tratatele politice bilaterale, 
reglementările privind fluviul Dunărea, M. Neagră etc.), gesturi 
diplomatice de rea-voinţă, dificultăţi în accesul la resurse etc. 
Acestea ar putea fi gestionate în aşa fel încât să nu fie 
considerate provocări la adresa NATO sau UE, ci doar o 
problemă de relaţii interstatale bilaterale. În spatele lor s-ar 
putea întrezări relativ uşor şi elemente ale potenţialelor militare. 
În acelaşi cadru, al relaţiilor de putere, s-ar putea înscrie şi unii 
factori de risc de natură militară care n-ar putea fi incluşi în 
atacuri armate sau pregătiri pentru acţiuni care să necesite 
invocarea Articolului 5 al Tratatului de la Washington ori alte 
mecanisme de consultaţii în cadrul Alianţei; reactivarea unor 
baze militare în proximitatea teritoriului românesc, programe 
de modernizare a înzestrării şi echipării acestora, acţiuni 
militare demonstrative (exerciţii militare, trageri, lansări de 
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rachete etc.) cu alte frecvenţe decât cele obişnuite, secvenţe ale 
războiului electronic etc. Asemenea gesturi ar putea declanşa 
campanii de presă care, încet-încet, ar contribui la proiectarea şi 
menţinerea imaginii adversarului cu urmări mult mai grave pe 
termen îndelungat. 

 

De mediu 
Ultimele decenii au fost marcate de o dezvoltare 

industrială care a condus la creşterea volumului de substanţe 
chimice folosite ca materie primă sau drept constituente în 
procesul de fabricare a diferitor produse. Acest fapt nu a putut 
rămâne fără urmări asupra ecosistemului, multe din produsele 
reziduale ale proceselor de fabricaţie fiind deversate sau 
depozitate în mediul înconjurător. Acestora li s-au adăugat 
diverse accidente ce au avut ca rezultat afectarea mediului pe 
perioade cuprinse între câteva zeci până la sute de ani 
(accidente ale reactoarelor nucleare din centrale atomice 
precum Cernobâl, ale uzinelor chimice etc).  

Dintre efectele activităţilor umane specifice economiei 
moderne asupra mediului, menţionăm: apariţia efectului de 
seră, sărăcirea stratului de ozon care conduce la creşterea 
nivelului de radiaţii ultraviolete, degradarea solului ş.a. În viaţa 
colectivităţilor umane astfel de urmări s-au soldat cu schimbări 
de natură demografică, sărăcirea resurselor naturale, schimbări 
care au generat în unele cazuri conflicte de amploare. 
Observându-se legătura directă dintre schimbările climaterice şi 
starea de stabilitate/instabilitate la nivelul colectivităţilor 
umane, oamenii de ştiinţă şi factorii de decizie au iniţiat eforturi 
comune în scopul preîntâmpinării unor astfel de riscuri ce pot 
apărea la nivelul mediului, cu implicaţii deosebit de grave 
asupra fiinţei umane. Încheierea Tratatului de la Kyoto, care 
reglementează efectele acţiunilor industriale asupra mediului, 
constituie un exemplu de cooperare la nivel global. 
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Cele mai recente studii arată că schimbările climatice 
sunt factorul de mediu care poate genera riscuri cu efecte 
combinate la toate nivelurile securităţii. Apariţia schimbărilor 
climatice este posibilă din cauza acţiunii, deseori combinată, a 
factorilor naturali (eroziunea solului, ciclul hidrologic, sărăcirea 
surselor de apă) şi a celor induşi de activităţi umane (creşterea 
populaţiei, urbanizarea masivă, activităţi agricole necontrolate). 

Considerând specificul mediului regional de securitate 
al României, cu precădere dimensiunile socio-economică, 
etnico-religioasă, politică, prejudiciile aduse mediului pot 
contribui în mare măsură la: declanşarea unor calamităţi 
naturale, urmate de migraţii masive, necontrolate, de populaţie, 
care pot genera crize umanitare, socio-economice, urmate de 
apariţia unor conflicte violente. 

În condiţiile în care ultimii ani au fost caracterizaţi de 
apariţia unor fenomene meteorologice care în mod normal nu 
aparţin tiparului climatic specific regiunii în care se află situată 
ţara noastră (cazul Făcăeni), este posibil ca, în viitorul apropiat, 
efectele schimbărilor climatice să se facă simţite într-un mod 
mai accentuat pe teritoriul României. Apare astfel un factor de 
risc greu de controlat, care poate avea repercusiuni dintre ele 
mai însemnate asupra stabilităţii interne şi regionale, putând 
genera insecuritate economică şi socio-politică. Apariţia unor 
astfel de factori de risc în plan regional nu poate fi neglijată, o 
asemenea situaţie declanşată în proximitatea frontierelor 
României putând determina afluenţe masive de refugiaţi către 
teritoriul ţării noastre.  

Un alt factor de risc este dat de apariţia în momentul de 
faţă a două probleme controversate în ceea ce priveşte 
implicaţiile ecologice (dar nu numai, acestea extinzându-se la 
nivel socio-economic, politic şi cultural), şi anume Roşia 
Montana şi Canalul Bâstroe.  

Descoperirea unui bogat depozit de minereu aurifer în 
zona localităţii Roşia Montana însemna o atracţie pentru 
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posibile investiţii străine, care ar fi adus o contribuţie însemnată 
la dezvoltarea economică internă. Însă, un complex de factori 
nefavorabili au dus la transformarea Roşiei Montana într-o 
controversă la nivel internaţional. S-a constatat că procesul de 
extracţie a materialului aurifer presupune o serie întreagă de 
acţiuni cu efecte asupra mediului înconjurător, implicaţii 
juridice ce ţin de nerespectarea unor convenţii internaţionale şi 
norme europene24, şi, nu în ultimul rând, urmări catastrofale 
pentru moştenirea culturală a României. O minimă atenţie 
concentrată asupra acestor efecte dezvăluie tot atâtea surse de 
risc la adresa stabilităţii de natură ecologică, socio-economică 
şi culturală. 

Din punct de vedere ecologic, riscurile provin din 
metoda de procesare25 a minereului aurifer, şi anume, tratarea 
cu cianide, o metodă controversată pentru că poate avea drept 
rezultat contaminarea apelor subterane şi, implicit, a apei 
râurilor din zonă, ceea ce ar putea conduce la pagube provocate 
florei şi faunei, ecosistemul local şi regional fiind afectat de o 
manieră ireversibilă.  

Efectelor ecologice li se adaugă riscul apariţiei unor 
situaţii tensionate cu statele vecine României, ce ar fi direct 
afectate prin intermediul cursurilor de apă ce îşi urmează cursul 
pe teritoriul acestora. 

Din punct de vedere economic, exploatarea 
zăcământului ar însemna crearea temporară (până la epuizarea 
depozitului) de noi locuri de muncă, o eventuală revigorare 
economică pe plan local, care însă ar fi afectată de încetarea 
activităţilor de extracţie şi prelucrare, generând o creştere 
bruscă a forţei de muncă neocupate şi, deci, o competiţie locală 
pentru resurse care ar putea genera la rândul său conflicte. În 

                                                 
24 „The compatibility of the Roşia Montana Mining Project in Romania with 
the Principles and Norms of EU and EC Legislation – An Expert Opinion” 
by Peter Fisher and Alina Lengauer, Vienna, October 2002  
25 Cf. www.rosiamontana.org 
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plan social, punerea în aplicare a proiectului presupune 
strămutarea locuitorilor şi a imobilelor acestora, în unele cazuri 
chiar dărâmarea lor, dar şi a unor obiective de patrimoniu. 

Ameninţarea directă, în cazul derulării proiectului, este 
de natură culturală, în zonă existând cel mai vechi sit istoric 
descoperit în România, ruine ale aşezărilor dace şi romane, de o 
inestimabilă valoare arheologică. Amplasarea unui şantier 
minier în această locaţie ar aduce prejudicii ireversibile, 
ameninţând moştenirea culturală a României şi nu numai, din 
moment ce numeroşi experţi în arheologie din Europa şi 
America de Nord şi-au exprimat public opoziţia faţă de acest 
proiect. 

 O altă problemă actuală de mediu cu implicaţii asupra 
stării de stabilitate a regiunii şi a securităţii României este 
iniţierea construirii Canalului Bâstroe pe teritoriul Ucrainei, 
canal ce ar urma să unească artificial Dunărea cu Marea 
Neagră. Implicaţiile unei asemenea iniţiative sunt multiple, de 
la aspecte ecologice, economico-sociale, politice până la 
aspecte strategico-militare.  

Cu o lungime de 160 de km, canalul va intra în 
funcţiune până la sfârşitul acestui an, cu toate că, potrivit 
guvernului ucrainean, lucrările de construcţie vor fi finalizate 
abia în anul 2008. Construcţia acestui canal va fi făcută pe o 
porţiune a Deltei Dunării, rezervaţie naturală aflată în 
patrimoniul mondial al UNESCO, ce adăposteşte aproximativ 
90 de specii de peşti şi 300 de specii de păsări, unele dintre 
acestea foarte rare sau pe cale de dispariţie. Din punct de 
vedere ecologic, construcţia canalului va afecta în mod 
ireversibil flora şi fauna Deltei Dunării, o suprafaţă 
semnificativă urmând a fi lipsită de apa care, conform ultimelor 
estimări, va dispărea din cauza diferenţei de nivel existente 
între nivelul canalului şi cel al rezervaţiei.  

O altă ameninţare generată de construcţia acestui canal 
este de natură economică, estimările actuale arătând o pierdere 
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economică a României aproximată la mai multe milioane de 
euro anual. 

Oricum, problema a depăşit cadrul strict bilateral 
româno-ucrainean şi a intrat în atenţia comunităţii 
internaţionale, datorită statutului de parte integrantă a 
patrimoniului mondial, deţinut de rezervaţia Deltei Dunării. 
Astfel, construirea canalului a primit critici dinspre 
Departamentul de Stat american, Uniunea Europeană, 
Germania şi numeroase organizaţii ecologiste internaţionale). 
Ambasadorul Rusiei în Ucraina, Victor Cernomârdin, declara 
că Rusia sprijină proiectul ucrainean pentru că Ucraina nu a 
făcut decât să restaureze un canal care exista anterior, acest 
lucru aducând pe viitor beneficii economice Ucrainei, Rusiei 
dar şi altor ţări. Diferenţa de poziţie a acestuia a fost catalogată 
drept singulară de către şeful diplomaţiei româneşti26, Mircea 
Geoană, aceasta confirmând, după spusele sale, „un început de 
solidarizare a spaţiului ex-sovietic, pe care România îl 
urmăreşte cu preocupare”. Toate acestea se întâmplă în 
proximitatea teritoriului României fără a putea afirma că poartă 
un evident caracter ostil, de agresiune. 

                                                 
26 Informaţia apare în 2 septembrie 2004, la www.bbcromanian.com 
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CONCLUZII 
 
Se observă că noţiunea de politică de securitate suferă în 

prezent transformări majore. Primul motiv ar fi acela că, la 
nivel naţional, ameninţările s-au schimbat, implicând acum 
acţiuni ale unor actori non-statali, care duc la proliferarea unor 
fenomene precum crima organizată, traficul de droguri, 
terorismul etc. Conflictele interstatale, degradarea mediului 
înconjurător, masele mari de refugiaţi constituie, la rândul lor, 
noi riscuri. Un alt fenomen ce poate constitui o ameninţare la 
adresa securităţii naţionale este intensificarea corupţiei. 
Corupţia provoacă, în primul rând, neîncredere în principalele 
instituţii ale statului, afectează relaţiile sociale, subminează 
fundamentele democratice ale societăţii şi credibilitatea statului 
pe plan internaţional. De asemenea, generează relaţii ce pot fi 
uşor exploatate de către crima organizată, terorism şi alte tipuri 
de infracţiuni care alterează coeziunea socială. Dimensiunile 
politică, economică, culturală, de mediu se adaugă celei 
militare, în cadrul securităţii naţionale, crescând numărul 
actorilor implicaţi în sistemul naţional de securitate şi al 
mecanismelor de realizare a securităţii. În societăţile cu o 
tradiţie democratică îndelungată, cu o puternică societate civilă, 
securitatea statului porneşte de la cea a individului. Aceasta şi 
pentru că legătura dintre securitate şi politicile de dezvoltare 
este foarte puternică. Protejarea suveranităţii statului, a 
integrităţii sale teritoriale şi a independenţei nu poate fi 
realizată fără protecţia individului, a cetăţeanului şi a 
drepturilor sale. Pentru că securitatea naţională poate fi 
ameninţată în cazul în care instituţiile statului nu reuşesc să 
asigure protecţia cetăţeanului. Ne explicăm în acest caz de ce 
probleme precum şomajul, sărăcia sau lipsa unor resurse 
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naturale (apa, de exemplu) devin de o importanţă majoră pentru 
securitatea unui stat.  

În ceea ce priveşte ţara noastră, se desprind următoarele 
concluzii: 
• Securitatea şi apărarea naţională a României nu mai pot fi 

rupte de securitatea Europei ca întreg. NATO este cea mai 
importantă alianţă a lumii contemporane şi procesele de 
integrare europeană trebuie să ţină seama de această 
realitate. Eficienţa şi modernizarea proceselor europene şi 
transatlantice trebuie să constituie priorităţi importante ale 
României, având în vedere potenţialul, ca şi rolul său mai 
larg în promovarea şi menţinerea stabilităţii într-o regiune 
care prezintă o deosebită importanţă pentru Europa. 

• Plasată în momentul de faţă între două zone cu potenţial 
ridicat de conflict (regiunea Balcanilor de Vest şi spaţiul 
ex-sovietic), România ar trebui să-şi coaguleze o strategie 
al cărei obiectiv central să fie reducerea neîncrederii între 
spaţiul euro-atlantic şi european integrat şi cel post-
sovietic, supus unor tendinţe contradictorii. În acest sens, 
şi-ar putea pune la dispoziţia NATO şi UE şi experienţele 
sale anterioare (nu întotdeauna defavorabile) din momente 
mai puţin polarizante, şi poziţia geografică ce nu trebuie 
evidenţiată doar în termeni geostrategici iluzorii, şi 
oportunităţile reale care încă mai există pentru politica 
românească în acel spaţiu. Stabilindu-şi o asemenea 
prioritate, statul român ar putea participa eficient la 
dialogul pe care structurile NATO şi UE îl poartă cu 
diferiţi actori din această zonă, iar realizarea ei ar putea 
avea un ecou mult mai puternic decât actualele contribuţii 
româneşti la menţinerea păcii şi stabilităţii în lume, 
deoarece ar avea, în primul rând, un puternic conţinut 
politic. 
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