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in the fight against terrorism.  
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to the engagement of the Armed Forces  
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Abstract 
Nowadays, international terrorism constitutes one of the 

main security challenges. It is organized in the system of 
worldwide spread networks. Among the commonly used forms 
of fight, we can mention the car bombs attacks, the “kamikaze” 
attacks, kidnapping, hostage taking and airplanes high-jacking. 
The targets chosen by the terrorists are often constituted by 
innocent civilians who are in the wrong place at the wrong 
time. The physical effects of the terrorist acts are often minor 
when compared to the psychological ones (feelings of fear, 
panic, horror) and to the psychosocial ones (weakening of the 
social cohesion, of the psychosocial climate, of the 
population’s trust in the state institutions). 

Therefore, states and international inter-governmental 
organizations (for instance, UN, EU) joint their efforts in the 
fight against all the forms of terrorism. A special role in the 
system of fighting this global scourge is played by the Armed 
Forces. They act on both national and international levels in the 
fight against terrorism. Internally, the Armed Forces participate 
in the activities organized to prevent the terrorist acts, which is 
called antiterrorism. Externally, the Armed Forces participate 
at various international military coalitions which are 
constituted for the fight with military means against 
international terrorism. It is about the Counterterrorism.  

The fight against international terrorism waged by the 
Armed Forces, internally and externally, is legitimate and 
legal. The legitimacy is given by the right of each state to 
protect its citizens from any external aggression on its territory. 
The legality consists in the right of each state to ensure and 
guarantee the security of its citizens and of their property 
against any terrorist threat 
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Introducere 
Astăzi, armatele naţionale, pe lângă misiunile tradiţionale 

ce vizează, în principal, apărarea ţării, garantarea securităţii 
populaţiei şi a bunurilor acesteia, îşi asumă noi misiuni. Una 
dintre acestea o constituie lupta împotriva tuturor formelor de 
terorism. Pe plan intern, lupta priveşte, acolo unde este cazul, 
organizaţia/organizaţiile teroriste naţională/naţionale şi a mem-
brilor unor organizaţii teroriste internaţionale, ce acţionează pe 
teritoriul naţional. Pe plan extern, lupta împotriva terorismului 
internaţional este de actualitate după 11 septembrie 2001 şi se 
duce, de regulă, în cadrul unei coaliţii militare multinaţionale, 
prin participarea la aceasta din urmă a unor structuri militare 
naţionale.  

Acţiunea armatei împotriva terorismului intern şi interna-
ţional este legală şi legitimă, întemeindu-se pe prevederile 
legilor interne şi a Dreptului internaţional. Organizarea şi 
declanşarea luptei armate împotriva terorismului internaţional, 
mai ales prin realizarea unei coaliţii militare multinaţionale, se 
face, de regulă, sub mandat ONU.  

În lupta armatei împotriva terorismului se folosesc forme 
şi procedee de acţiune specifice, reieşite din caracteristicile 
adversarului, a strategiei şi tacticilor folosite de acesta. De aici, 
necesitatea ca armata naţională să-şi adecveze formele şi 
procedeele de ducere a acţiunilor militare împotriva teroris-
mului, adică să manifeste flexibilitate, eficacitate şi creativitate 
în alegerea manierei de ducere a luptei propriu-zise. În 
principal, este vorba de antiterorism (adică folosirea măsurilor 
defensive pentru a reduce vulnerabilitatea la actele teroriste a 
forţelor, persoanelor şi bunurilor) şi de contraterorism (adică 
utilizarea măsurilor ofensive pentru a reduce mijloacele de 
luptă ale teroriştilor). Practic, formele şi procedeele de luptă 
tradiţionale ale armatei nu au eficacitatea dorită în combaterea 
terorismului întrucât teroriştii nu respectă regulile cunoscute şi 
recunoscute ale războiului, ci se conduc după principii, norme 
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şi reguli specifice, de multe ori adaptate ad-hoc situaţiei în care 
se comite atacul sau atentatul terorist.  

Asumarea de către armată a misiunii de combatere a 
terorismului impune acesteia să întreprindă următoarele 
demersuri: să-şi adapteze formarea şi pregătirea personalului 
său obiectivului de combatere a terorismului; să-şi însuşească 
noi metode şi procedee de luptă specifice acţiunilor purtate 
împotriva organizaţiilor teroriste; să elaboreze noi principii, 
norme şi reguli de ducere a luptei contra terorismului; să-şi 
creeze structuri proprii de culegere, procesare, analiză şi 
interpretare a informaţiilor privind activitatea organizaţiilor 
teroriste interne şi internaţionale, a formelor şi procedeelor de 
realizare a atacurilor şi atentatelor teroriste. 

Totuşi, există o diferenţă între angajarea armatei în lupta 
împotriva activităţii teroriste concepute şi înfăptuite de către 
membrii organizaţiilor de profil interne şi cea privind com-
baterea terorismului internaţional. În opinia noastră, maniera de 
combatere a terorismului pe cele două planuri – naţional şi 
internaţional – este diferită din toate punctele de vedere. În 
angajarea armatei în lupta împotriva terorismului generat de 
organizaţiile interne trebuie avut în vedere rolul instituţiilor 
statului cu competenţe în materie. Practic, armata ar trebui să 
intervină doar atunci când instituţiile specializate în siguranţă şi 
ordine publică sunt depăşite de evenimente. În schimb, atunci 
când este vorba de combaterea terorismului internaţional, 
indiferent unde se manifestă acesta – pe teritoriul naţional sau 
în afara acestuia – armata, prin structurile sale combatante, are 
un rol distinct păstrând relaţii de cooperare cu celelalte 
instituţiile ale statului cu atribuţii în materie de securitate. 

Deci, se poate spune că armata are un rol important în 
lupta împotriva terorismului internaţional, în special prin 
participarea activă la coaliţiile militare multinaţionale sub 
mandat ONU.  
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Capitolul 1 
Terorismul şi impactul său  

asupra misiunilor forţelor armate 
 
1. Terorismul – activitate umană complexă 
Terorismul nu este un fenomen nou, prezenţa sa de-a 

lungul istoriei omenirii este semnificativ probată. Ceea ce a 
făcut diferenţa între diversele sale forme de manifestare au fost 
mijloacele folosite pentru realizarea actelor teroriste şi ţintele 
vizate. Ameninţarea teroristă actuală, aşa cum au relevat-o cu 
brutalitate, de exemplu, atentatele din New York şi Washington 
(septembrie 2001), Madrid (martie 2004), Londra (iulie 2005) 
sau Moscova (martie 2010) nu emană de la un inamic numeros 
şi cu precizie identificat şi care ar viza un ansamblu coerent de 
obiective. Dimpotrivă, atentatele menţionate şi altele ulterioare 
vin din partea unui număr relativ mic de grupuri heteroclite, 
caracterizate de o compoziţie fluctuantă şi de structuri flotante,  
determinante să impună prin violenţă valori cu o răspândire 
mai mult decât restrânsă. De aceea, frecvent se întâlneşte 
aprecierea că terorismul este înainte de toate o metodă de luptă 
fondată pe folosirea terorii şi se înscrie în cadrul unei strategii 
„de la slab la puternic”. Terorismul mai este văzut ca o tehnică, 
teroristul este doar cel care foloseşte această tehnică în scopuri 
ce pot să pară legitime pentru unii, imorale şi abominabile 
pentru alţii1. Pe de altă parte, „... terorismul nu este nici 
ideologie, nici obiectiv politic, ci o modalitate de luptă. Un 
mijloc de a lupta pe care trebuie să-l dezaprobăm şi a cărui 
legitimitate se află mai mult în obiectivele politice de atins 
decât în practica sa operaţională”2. Totuşi, se impune făcută 

                                                 
1 Arnaud BLIN, Définitions, questions et réponses sur les formes de 
terrorisme, http://www.thucydide.com/realisations/comprendre/terrorisme/ 
terrorisme2.htm, p.3.  
2 Tanguy STRUYE de SWIELANDE, Le terrorisme dans le spectre de la 
violence politique, http://www.rmes.be/1_TS1.pdf, p.2.  
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distincţia între terorism şi celelalte forme de violenţă politică, 
mai ales gherila.  

 De la începutul Războiului Rece, nicio definiţie coerentă 
şi universală a terorismului nu a putut fi adoptată pe plan 
internaţional, făcând astfel ineficace multiple rezoluţii ale ONU 
împotriva terorismului internaţional. Numai în ţările anglo-
saxone există circa 212 definiţii ale terorismului, din care 72 
folosite oficial3. Chiar în interiorul aceleiaşi ţări, fiecare organ 
implicat în lupta împotriva terorismului formulează o definiţie 
ce corespunde domeniului său de interes. Astfel, Departa-
mentul Apărării al SUA defineşte terorismul ca „folosirea cal-
culată a violenţei sau a ameninţării cu violenţa pentru a induce 
teamă; destinat să constrângă sau să intimideze guvernele sau 
societăţile pentru a-şi atinge obiectivele în general politice, 
religioase sau ideologice”4.  

Practic, terorismul desemnează acţiunile violente (aten-
tate, asasinate, răpiri de persoane, deturnări de avioane, sabo-
taje) îndreptate împotriva populaţiei, de o asemenea manieră 
încât impactul lor psihologic - teroare şi frică – depăşeşte foarte 
mult cercul victimelor directe pentru a influenţa semnificativ 
opinia publică internă şi internaţională. 

 „Astăzi, terorismul este peste tot. El formează una dintre 
componentele majore ale războiului – după ce lent, dar sigur, l-
a infectat în cursul ultimelor trei decenii”5. Actul terorist - atac 
sau atentat - se concepe, organizează şi desfăşoară de către un 
individ sau grup uman specializat în astfel de activităţi.  

Pornind de la succintele aprecieri făcute mai sus vis-à-vis 
de terorism, putem afirma că acesta, de fapt, este o activitate 
                                                 
3 Les instruments internationaux relatifs a la prévention et a répression du 
terrorisme,http://www.aidh.org/Biblio/Txt_trait-terr/001_kannan_2.htm, 
P.1.  
4 Ibidem.  
5 Xavier RAUFER, Menaces terroristes, criminelles, hybrides, la 
perspective large, http://classiques.uqac.ca/contemporains/raufer_xavier/ 
menaces_terror istes/menaces_terroristes.pdf, p.7.  
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umană complexă. Complexitatea sa poate fi pusă în evidenţă 
prin ansamblul coerent de trăsături ce o definesc. Printre aces-
tea cele mai importante le considerăm a fi următoarele: carac-
terul conştient şi voluntar; motivaţia riguros conturată; violen-
ţa; scopul bine stabili; flexibilitatea metodelor şi procedeelor 
de luptă.  

Terorismul este o activitate conştientă întrucât cei care o 
proiectează, o organizează şi desfăşoară ştiu ce fac, conştien-
tizează consecinţele faptelor lor. Ei nu se află sub hipnoză sau 
într-o altă stare ce le-ar putea altera, în vreun fel, posibilitatea 
de a-şi da seama de efectele acţiunii lor. Modul în care sunt 
proiectate, organizate, conduse şi desfăşurate actele teroriste 
probează că cei care fac acest lucru sunt în deplinătatea 
facultăţilor lor mintale. Ei ştiu ce fac, cum fac, de ce fac şi, 
poate, cel mai important, estimează efectele acţiunilor lor atât 
în rândul populaţiei ţintă, cât şi al grupurilor teroriste. Practic, 
orice act sau acţiune teroristă are de la început un scop clar şi 
obiective riguros definite. Nimic nu este lăsat la întâmplare, 
totul este organizat, rezultatele sunt estimate şi impactul, mai 
ales cel de natură psihologică, temeinic calculat. Dacă luăm ca 
exemplu modalitatea în care au fost organizate şi s-au desfă-
şurat atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 în SUA, se 
poate constata că acestea au fost gândite temeinic sub toate 
aspectele – de la procurarea avioanelor ce vor fi folosite ca 
„proiectile” şi până la răsunetul internaţional al atacului. 
Obiectivul esenţial al teroriştilor, acela de a arăta lumii întregi 
că ei pot lovi orice ţară indiferent de mărime, forţă economică 
şi militară, de nivelul de dezvoltare tehnologică, a fost atins.  

În acelaşi timp, terorismul este o activitate voluntară, în 
sensul că teroristul sau grupul terorist face ceea ce face pentru 
că aşa vrea, pentru că doreşte să întreprindă o astfel de acţiune. 
De exemplu, teroriştii care au acţionat în martie 2010, la 
metroul din Moscova, au făcut-o voluntar, întrucât dacă nu ar fi 
vrut acest lucru ar fi avut o altă serie de opţiuni. Astfel, puteau 
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să se predea poliţiei sau să arunce pur şi simplu explozivul, 
într-un loc în care nu ar fi cauzat pierderi de vieţi omeneşti şi 
distrugeri de bunuri. Dar, toţi au preferat să-şi îndeplinească 
„misiunea sfântă” trasată de şefii lor, chiar dacă prin gestul lor 
au ucis şi rănit mulţi oameni nevinovaţi.  

De asemenea, terorismul se cere văzut ca o activitate 
motivată, adică susţinută de motive, interese, idealuri şi 
aspiraţii individuale şi de grup. Niciodată, un act terorist nu se 
produce fără un motiv anume, fără a urmări atingerea unor 
idealuri sau aspiraţii. Aceasta chiar dacă, în multe cazuri, 
motivarea este de ordin spiritual şi etic şi nu de natură 
materială. De regulă, printre motivele frecvent evocate sunt 
cele de natură religioasă, etnică sau de impunere, prin forţă, a 
propriilor valori.  

Pe de altă parte, terorismul se defineşte prin violenţă. 
Probabil aceasta este trăsătura cea mai evidentă şi pe care, de 
fapt, mizează cei care comit acte teroriste. Practic, violenţa este 
cea care amplifică efectele loviturii teroriste, indiferent de 
mijlocul prin care a fost realizată. Violenţa este cea care dă 
măsura gravităţii atacurilor teroriste, întrucât, pe această cale, 
pierderile de vieţi omeneşti se produc într-o manieră care este 
menită să creeze panică în rândul populaţiei ţării ţintă, să 
inducă un profund sentiment de teamă, de nesiguranţă şi de 
neputinţă în rândurile celor loviţi, precum şi de neîncredere în 
autorităţi, care par a nu fi capabile să asigure securitatea 
cetăţenilor. Dacă luăm ca exemplu atentatele cotidiene ce se 
produc în Irak se poate constata că printre mijloacele folosite 
sunt maşinile capcană şi oamenii „kamikaze”, ambele metode 
făcând apel la clasicul exploziv. Bineînţeles, există un ansam-
blu coerent de modalităţi prin care o persoană sau un grup 
uman realizează actul terorist. Printre acestea se numără: aten-
tatele cu bombe; ameninţarea chimică; răpirea şi luarea de 
ostatici; deturnarea avionului; atentatele aeriene. La acestea 
se adaugă expansiunea informaticii, fenomen care permite 
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organizaţiilor teroriste să comunice folosind metode noi şi mai 
eficace. Din ce în ce mai mult, aceste organizaţii pot opera „în 
mod virtual” şi fără structuri formale. Ele pot să-şi împărtă-
şească tacticile şi strategiile via Internet şi existenţa legăturilor 
între ele şi bande criminale internaţionale a fost stabilită. 

De asemenea, terorismul se defineşte printr-un scop bine 
stabilit. Dacă ţinem seama de faptul că „un act terorist este un 
act politic al cărui scop este de a destabiliza un guvern sau un 
aparat politic, în care efectele psihologice urmărite sunt invers 
proporţionale cu mijloacele fizice folosite şi a căror ţintă 
principală, dar nu exclusivă, este populaţia civilă”6, atunci 
avem un prim ţel al acestei forme de activitate umană. În 
realitate, se pare că scopul terorismului este să sensibilizeze 
opinia publică, să genereze sentimentul de frică, să atragă 
media pentru a face să se vorbească despre el, pe de o parte, şi 
de a islamiza Europa după ce au fost reislamizate ţările 
musulmane, pe de altă parte7. 

În fine, flexibilitatea metodelor şi procedeeelor de luptă 
definesc terorismul ca activitate umană complexă. Este ştiut că 
organizaţiile teroriste îşi aleg metodele şi procedeele de luptă 
în raport de ţinta aleasă - o personalitate politică, un grup uman 
cu statut social înalt şi roluri asumate importante, o instituţie a 
statului, mulţimea dintr-o piaţă sau dintr-o gară la oră de vârf 
etc. -, de scopul imediat şi pe termen lung urmărit, de resursele 
umane, materiale şi financiare avute la dispoziţie, de vulnera-
bilităţile de securitate ale ţării unde va avea loc actul terorist.  

Este posibil ca toate aceste caracteristici ale terorismului, 
ca activitate umană, să fi condus la aprecierea că el reprezintă 
într-un fel o ideologie, când, în realitate este vorba de o strate-

                                                 
6 Arnaud BLIN, Définitions, questions et réponses sur les formes de 
terrorisme, http://www.thucydide.com/realisations/comprendre/terrorisme/ 
terrorisme2.htm, p.3. 
7 Interview - Leur but: Islamiser l’Europe après avoir réislamisé les pays 
musulmans, http://www.alexandredelvalle.com/publications.php?id_art=191 
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gie, adică de un mod coerent şi concertat de acţiune, cu o evo-
luţie specifică în timp. Ca atare, terorismul este acel tip de acti-
vitate umană complexă cu o dinamică specifică. De aceea, ceea 
ce se aplică terorismului unei organizaţii date, într-o ţară şi la 
un moment anume, nu este în mod necesar valabil pentru un alt 
tip de terorism la un alt moment sau pe un alt continent. Pentru 
a înţelege terorismul într-o situaţie dată, trebuie cunoscute 
condiţiile politice, sociale şi culturale care îl generează, pe de o 
parte, şi cele ale spaţiului în care se derulează, pe de altă parte. 

În opinia noastră, terorismul reprezentat ca activitate 
umană complexă are un impact major asupra asumării de către 
armată a noii misiuni şi anume aceea de a lupta împotriva 
terorismului internaţional, sub toate formele în care acesta se 
manifestă activ.  

. 
2. Caracteristici definitorii ale terorismului interna-

ţional actual  
Ceea ce caracterizează fenomenul terorist internaţional 

este înainte de toate asimetria aproape totală între efectele psi-
hologice urmărite şi mijloacele fizice folosite. Faptul că civilii 
sunt astăzi ţintele aproape exclusive ale teroriştilor nu este 
decât efectul acestei asimetrii. Teroriştii neputând să atace for-
ţele armate, din lipsă de mijloace (cu excepţia unei insurecţii 
cuprinzând gherila), ei sunt obligaţi să-şi aleagă alte ţinte, 
inclusiv civilii aflaţi întâmplător în locul şi momentul nepo-
trivite pentru ei. În esenţă, scopul teroriştilor este de a genera 
puternice sentimente de teamă, frică, nelinişte, uneori groază şi 
panică în rândul populaţiei, de a induce o semnificativă neîn-
credere a cetăţenilor în instituţiile statului, de a impresiona 
media şi prin aceasta opinia publică internă şi internaţională 
prin atentatele comise. De aceea, frecvent terorismul este 
reprezentat ca8: o tactică folosită de cel slab împotriva celui 
                                                 
8 Le terrorisme, http://www.recherches-sur-le-terrorisme.com/Analysester 
rorisme/reseaux-terroristes.html. 
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puternic; în esenţă legat de o mişcare nonstatală, deşi unii 
vorbesc şi despre un terorism de stat; un procedeu militar al 
cărui obiectiv este să atingă adversarul într-un punct slab ca, 
prin şantaj, să obţină de la el ceea ce doreşte. Iată de ce, în 
democraţii, teroriştii lovesc populaţia civilă, capabilă să 
influenţeze puterea statală (de exemplu, atentatul din 11 martie 
2004 din Madrid). Şi în ţările în curs de dezvoltare populaţia 
civilă este ţinta predilectă a teroriştilor, dar aici aceştia din 
urmă atacă îndeosebi turiştii din aceste state (de exemplu, în 8 
mai 2002 în Pakistan). În acest caz, scopul urmărit este dublu şi 
anume: să aducă atingere pe dimensiunea economică statului 
unde s-a produs actul terorist, pentru a-l „pedepsi” că a primit 
turişti dintr-o ţară socotită de ei „ţintă”; să arate că sunt 
capabili să-şi lovească ţintele alese nu numai acasă ci oriunde 
se află acestea în lume.  

O altă opinie9 apreciază că terorismul se caracterizează 
prin următoarele: răspunsul dat celui puternic de către cel slab; 
terorismul este de principiu clandestin pentru a evita loviturile; 
fără sprijin logistic din partea unui stat, terorismul este în mod 
paradoxal mai puternic, deoarece este mai puţin vulnerabil. Iată 
de ce Al-Qaeda este astăzi mai dificil de circumscris: deoarece 
ea nu mai este structural legată de un stat taliban; în clan-
destinitate totală, organizaţiile teroriste parazitează societatea 
în care ei fiinţează se fondează în sânul său. Această realitate 
are două consecinţe: 1) teroriştii sunt dificil de detectat pentru 
că, asemenea cameleonului, ei iau aparenţa mediului în care 
trăiesc; 2) ei nu au nevoie de a transfera arme şi mijloace 
deoarece folosesc resursele societăţii în care sunt rezidenţi.  

 Prin urmare, se poate afirma că principalele trăsături ale 
terorismului modern sunt: folosirea violenţei sau a ameninţării 
cu aceasta (morţi, violenţe fizice diverse; răpiri, sabotaje; 
distrugeri de bunuri materiale); comiterea de către entităţi 
nonstatale, de o mărime şi o compunere geografică şi etnică 
                                                 
9 Ibidem. 
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diverse a unor acte de natură teroristă; urmărirea de scopuri 
politice, religioase, sociale, culturale sau economice; obiecti-
vul de a instaura un climat de frică sau teroare (în general prin 
acte violente repetate şi premeditate) de o manieră ce submi-
nează moralul şi rezistenţa adversarului; alegerea civililor ca 
ţinte pentru a exercita o presiune asupra ţintelor indirecte 
(propagandă prin acţiune), care deţin puterea de decizie într-o 
ţară sau asupra unui teritoriu (în general, administraţia şi pute-
rea executivă a unui stat sau a unei etnii şi, de asemenea, 
corporaţii sau sectoare industriale sau economice); dorinţa de a 
obţine, prin intimidarea celor care iau decizii sau autorităţile 
ce deţin puterea, un avantaj, un bun sau un teritoriu, adică 
pentru a destabiliza sau răsturna autoritatea în chestiune.  

Din aceste elemente de definiţie se poate constata că stu-
diul se opreşte asupra terorismului comis de grupuri sau de 
indivizi izolaţi, împotriva statelor sau a comunităţilor etnice ori 
religioase şi nu asupra a ceea ce este denumit de unii autori 
„terorism de stat”10.  

 
3. Posibile evoluţii ale provocărilor de natură teroristă  
Terorismul internaţional actual este o activitate umană 

complexă, nici simplu de înţeles, nici facil de explorat, a cărei 
amploare este dificil de cunoscut. Acesta nu reprezintă nicio 
ideologie, niciun obiectiv politic, nicio fatalitate. El este o 
metodă de luptă. Atentatele de la 11 septembrie 2001 au evi-
denţiat existenţa unei ameninţări mai flexibile, nonstatale şi 
transnaţionale. Inamicul nu are o rezidenţă fixă şi profită de 
avantajele oferite de globalizare - mai ales de permeabilitatea 
frontierelor şi slăbiciunile suveranităţii statale – pentru a lovi 
statele alese drept ţinte. În ciuda acestei evoluţii, guvernele 
ţărilor vizate continuă să adopte vechi reflexe ale securităţii 
teritoriale şi militare pentru a le răspunde teroriştilor. De aici, o 
                                                 
10 Définitions du terrorisme: analyse et discussion, http://www.erta-
tcrg.org/analyses/defanalyse1.htm, p.2.  
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creştere cantitativă şi calitativă a forţelor armate şi, implicit, a 
bugetelor pentru apărare. Acest fapt este o consecinţă a impac-
tului provocărilor, riscurilor, pericolelor şi ameninţărilor de 
natură teroristă asupra palierului militar al oricărui stat vizat, ca 
ţintă, de către organizaţiile teroriste.  

Lupta împotriva terorismului, îndeosebi după 11 septem-
brie 2001, a înregistrat o serie de succese notabile. Totuşi, în 
ciuda acestor progrese, 14.338 de acte teroriste au făcut 74.543 
de victime printre civili în 2006 şi au cauzat moartea a 20.498 
dintre ele. Este vorba de o creştere cu 25% a numărului actelor 
teroriste şi cu 40% a celui al victimelor care şi-au aflat moartea 
din această cauză faţă de 200511. Mai mult de jumătate dintre 
actele de terorism amintite au fost comise în Irak şi 
Afghanistan. În celelalte regiuni ale lumii, menţionează sursa 
citată, s-a înregistrat o scădere a terorismului, mai ales cu 15% 
în Europa şi Eurasia, cu 20% în Asia de Sud şi Asia Centrală şi 
cu 5% pe continentul american. Totuşi, măsurile anti-teroriste 
şi contra-teroriste luate de către toate statele lumii care s-au 
angajat în lupta împotriva terorismului internaţional după anul 
2001 îşi arată efectele pozitive. Astfel, potrivit datelor existente 
în 2008, numărul atentatelor teroriste produse în lume s-a 
diminuat cu 18% în raport cu 2007, cu o scădere de 30% în 
ceea ce priveşte pierderile de vieţi omeneşti pe durata aceleiaşi 
perioade12. În acelaşi timp, sursa citată menţionează că în 2008 
au fost comise în întreaga lume 11.770 de atentate teroriste faţă 
de 14.506 atentate produse în anul 2007. 

Datele din tabelele 1 şi 2 (anexa 1) vorbesc despre evolu-
ţia terorismului internaţional în perioada 2005-2008 în întreaga 
lume şi, respectiv, în Irak şi Afghanistan. Ele ne arată că actele 

                                                 
11 David McKEEBY, La menace terroriste évolue dans le monde, 
http://www.america.gov/st/washfile-
french/2007/May/20070501124847idyb eekcm0.5662958.html, p.1.  
12 Le nombre d’attentats a diminué de 18%, http://www.elwatan.com/Le-
nombre-d-attentats-a-diminue-de. 
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teroriste şi numărul victimelor umane se reduc, dar nu dispar 
definitiv. Prin urmare, este de aşteptat ca actele teroriste să se 
menţină în actualitate pe plan mondial, inclusiv în cele două 
state amintite mai sus. 

În opinia noastră, importante sunt de urmărit posibilele 
evoluţii ale actelor teroriste în anii ce vin în trei domenii şi 
anume: militar, social şi economic. Acestea suportă cele mai 
multe dintre consecinţele atacurilor teroriste.  

Domeniul  militar este cel căruia îi revine rolul de a duce 
lupta împotriva terorismului. Domeniul social indică profunzi-
mea efectelor negative de natură socială şi psihosocială ale 
actelor teroriste asupra persoanelor, grupurilor şi comunităţilor 
umane. Domeniul economic pune în evidenţă efectele negative 
ale actelor teroriste atât asupra activităţii economice naţionale 
şi internaţionale, cât şi costurile directe şi indirecte ale luptei 
împotriva terorismului şi a pagubelor materiale produse de 
acesta din urmă indivizilor, întreprinderilor şi întregii econo-
mii. Facem menţiunea că între aceste trei domenii există puter-
nice interdependenţe şi interacţiuni atât la nivel naţional, cât şi 
la cel mondial.  

Astfel, pe domeniul militar se poate vorbi de un alt efect 
al activităţii teroriste atât la nivel naţional cât şi internaţional şi 
anume declararea, după 11 septembrie 2001, de către SUA şi, 
implicit, de către comunitatea mondială a „războiului împotriva 
terorismului”. Deschiderea „frontului” din Afghanistan, ca for-
mă a războiului împotriva terorismului nu a dus la diminuarea 
actelor teroriste internaţionale sau naţionale, ci la sporirea 
cheltuielilor militare ale statelor angajate în ducerea luptelor 
din ţara respectivă. O consecinţă directă a acestui fapt o consti-
tuie pierderea unui număr însemnat de vieţi omeneşti atât din 
rândul militarilor prezenţi pe acest „front”, cât şi al populaţiei 
civile din zona de conflict. La rândul său, războiul din Irak a 
dus la intensificarea acţiunilor întreprinse de către organizaţii 
teroriste naţionale. Din cauza atentatelor frecvente din această 
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ţară mor o mulţime de civili irakieni, dar şi de militari din 
trupele Coaliţiei militare internaţionale de luptă împotriva 
terorismului. Deşi, în Irak, luptele se duc de mai bine de 5 ani 
efectele favorabile păcii, stabilităţii şi ale intrării în normalitate 
se lasă încă aşteptate. Totodată, costurile acestui război sunt 
foarte mari. Astfel, potrivit datelor publicate, costul total al 
războiului dus de către SUA în Afghanistan şi Irak este de 
972.673.000.785 dolari din care 712.595.993.777 dolari în Irak 
şi 260.077.007.007 dolari în Afghanistan13.  

Pe de altă parte, în decembrie 2009, SUA au acordat noi 
credite pentru războiul din Irak şi Afghanistan. Astfel, din cei 
626 miliarde de dolari (aproximativ 437,4 miliarde de euro) 
pentru apărare circa 128 miliarde de dolari (89,4 miliarde de 
euro) au fost alocate pentru operaţiile militare din Irak şi 
Afghanistan14. Totodată, alte surse menţionează că costul lunar 
al operaţiunilor SUA în Irak este de 5,6 miliarde de dolari. Din 
2001, SUA au desfăşurat mai mult de 1 milion de soldaţi în 
Afghanistan şi Irak. Astfel, se poate spune că fiecare american 
a contribuit cu 727 de dolari pentru a duce războiul din Irak. 
Acesta este un efort însemnat pe care îl face poporul 
american15.  

De asemenea, pierderile de vieţi omeneşti sunt semni-
ficative. Astfel, pierderile SUA şi ale coaliţiei din 19 martie 
2003 până în august 2005 au fost, potrivit sursei citate, de 
2.060 de soldaţi ai coaliţiei morţi, din care 1.866 americani. 
Totodată, armata americană a avut, în aceiaşi perioadă, 14.065 
de militari răniţi. În acelaşi timp, mai mulţi jurnalişti şi-au 
pierdut viaţa în Irak. Dacă în războiul din Vietnam au murit 63 
                                                 
13 Total Cost of Wars Since 2001, http://costofwar.com/. 
14 Obama promulgue une loi comportant une enveloppe de 128 milliards de 
dollars pour les guerres, http://www.latribune.fr/depeches/associated-
press/obama-promulgue-une-loi-comportant-une-enveloppe-de-128-
milliards-de-dollars-pour-les-guerres.html. 
15Les conséquences et les coûts d’une guerre stupide contre l’Irak, 
http://www.algerie-dz.com/forums/archive/index.php/t-9989.html. 
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de jurnalişti, în Irak numărul acestora este doar pe durata a trei 
ani de 66. Pierderile de vieţi din rândul civililor irakieni sunt 
estimate între 23.589 şi 26.705. După alegerile din ianuarie 
2005, aproximativ 155 de membri ai forţelor de securitate 
irakiene şi-au pierdut viaţa. Cu toate aceste eforturi umane şi 
financiare, lumea nu este mai sigură decât înainte de războiul 
contra regimului lui Saddam Hussein în Irak. Astfel, 655 de 
atacuri teroriste s-au înregistrat în 2004, faţă de 175 în 200316. 
În Irak, în iulie 2008, conform datelor publicate, numărul total 
al morţilor se situa între 86.017 şi 93.93617. Potrivit Unknow 
News, la 16 iulie 2007, situaţia globală se prezenta astfel: cel 
puţin 832.962 de persoane au fost ucise şi 1.590.895 au fost 
rănite în Afghanistan şi Irak18.  

În acelaşi timp, s-au înregistrat pierderi de vieţi omeneşti 
şi în războiul din Afghanistan. Potrivit sursei citate, bombar-
damentele americane au ucis între 3.485 şi 4034 civili între 
octombrie 2001 şi iunie 2004. De asemenea, în cursul primelor 
6 luni ale lui 2008, mai mult de 2.100 persoane au fost ucise în 
Afghanistan din care 698 civili şi 502 insurgenţi19. Totodată, 
121 de militari britanici şi 97 de militari canadieni şi-au pierdut 
viaţa. Printre victime mai figurează 30 de soldaţi germani, 23 
de francezi, 16 olandezi, 16 danezi, 13 italieni şi 8 polonezi20. 
Marea majoritate a soldaţilor ucişi în Afghanistan şi-au găsit 
moartea în urma exploziilor cu bombe artizanale. În mai puţin 
de 10 luni, afirmă sursa citată, anul 2008 se relevă deja cel mai 
„bogat” în morţi pentru soldaţii forţelor internaţionale din 
                                                 
16 Ibidem.  
17 Jules DUFOUR, Les guerres d'occupation de l'Afghanistan et de l'Irak: un 
bilan horrifiant de portée mondiale, http://www.mondialisation.ca/index.php 
?context=va&aid=9645, p.4.  
18 Jules DUFOUR, art. cit., p.2. 
19 Jules DUFOUR, art. cit., p.2. 
20 Plus de 1.000 soldats étrangers morts en Afghanistan depuis 2001, 
http://afp.google.com/article/ALeqM5jW85Y04fcb_9Ap8qCntz9qT0BFQg 
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Afghanistan, cu 253 de morţi, faţă de 232 în 2007. Astfel, prin 
creşterea pierderilor din sânul trupelor străine, Afghanistan-ul 
va depăşi chiar Irak-ul în calitate de câmpul de luptă cel mai 
periculos din „războiul global împotriva terorismului”.  

Tot în domeniul militar, se cuvine făcută precizarea că 
sunt posibile mutaţii în ceea ce priveşte pericolul ca teroriştii să 
întrebuinţeze mai mult decât au făcut-o până acum, armele de 
distrugere în masă, îndeosebi pe cele chimice şi biologice. 
Aceasta întrucât cele două tipuri de arme sunt mai uşor de 
procurat, de transportat şi de amplasat la „ţintă”. În acelaşi 
timp, controlul oficial exercitat de către instituţiile statale la 
nivel naţional şi de către instituţiile regionale şi internaţionale 
este relativ redus, lipsit de exactitate şi neconcertat.  

Desigur, teroriştii nu vor renunţa la mijloacele devenite 
de acum înainte clasice. Avem în vedere aici bombele artiza-
nale, maşinile capcană şi îndeosebi atentatele sinucigaşe. Lua-
rea de ostateci, deturnarea de avioane sau nave maritime nu vor 
dispărea, dar este posibil să se reducă ca frecvenţă, atât datorită 
controlului mai riguros ce se execută de către instituţiile 
abilitate ale statului în materie de securitate, cât şi dificultăţii 
de organizare a lor de către terorişti. În plus, efectele imediate, 
cu un impresionant impact asupra populaţiei, sunt relativ 
reduse şi se diminuează în timp, ca urmare a negocierilor ce se 
derulează în astfel de cazuri. De asemenea, răpirile de jurnalişti 
nu vor dispărea cu totul, dar efectele scontate vor fi din ce în ce 
mai nesemnificative în ceea ce priveşte impactul lor în rândul 
populaţiei ţării de provenienţă a acestor persoane. Tot mai mult 
jurnaliştii vor fi, pe viitor, asimilaţi militarilor în sensul că ei 
ştiu ce riscă atunci când se deplasează în zone de conflict 
armat, unde este posibil să fie răpiţi de terorişti şi chiar ucişi.  

Domeniul social al riscurilor, pericolelor şi ameninţărilor 
teroriste este strâns legat de cel militar datorită efectelor pe 
care acesta din urmă le generează în societate. Eforturile uma-
ne, financiare şi materiale făcute de către statele ce participă la 
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„războiul global împotriva terorismului internaţional” se răs-
frâng negativ asupra populaţiei care, de fapt, suportă costurile 
cerute de acest război. Totodată, războiul global pornit împotri-
va terorismului nu a redus substanţial pericolul şi ameninţarea 
teroristă. Atentatele ce s-au produs după 11 septembrie 2001, 
de exemplu, cele din Madrid, Londra, în 2005, şi Moscova în 
2010, arată că terorismul este încă o realitate. Astfel, în timp ce 
conflictele nu încetează să se multiplice, în Orientul Mijlociu, 
de exemplu, mişcările jihadiste sunt susceptibile să se dezvolte 
în continuare, ceea ce va influenţa riscul terorist. Tot în dome-
niul social, trebuie subliniat că terorismul se „hrăneşte” cu 
democraţie nu doar pentru că aceasta îi furnizează libertatea 
propice elaborării acţiunilor sale, ci şi pentru că îi oferă o 
platformă „publicitară”, care se dezvoltă cu mass-media. Se 
ştie că pentru a avea efectele scontate terorismul trebuie să-şi 
facă cunoscute acţiunile întreprinse. Iar mass-media face acest 
lucru cu prisosinţă prin: presa scrisă, televiziune şi Internet.  

În acelaşi timp, existenţa pericolului şi a ameninţărilor de 
natură teroristă, în plan social, poate conduce guvernele statelor 
ce se simt luate în vizor de către organizaţiile teroriste inter-
naţionale la adoptarea de măsuri prin care să limiteze anumite 
libertăţi şi drepturi civile ale cetăţenilor. Astfel, după 11 sep-
tembrie 2001, toate statele ce au legătură cu coaliţia ce parti-
cipă la lupta împotriva terorismului internaţional şi-au modi-
ficat strategia naţională de securitate. Prin aceasta, de fapt, au 
intervenit direct şi concret în planul organizării şi implemen-
tării măsurilor de combatere a terorismului şi a luptei antitero-
riste, înăsprind condiţiile de circulaţie a persoanelor, formele 
de control din aeroporturi şi de la frontiere. Pe de altă parte, 
întărirea controlului la frontiere şi în aeroporturi a necesitat atât 
creşterea numărului persoanelor angajate în instituţiile de 
securitate ale statului, cât şi a cumpărării de aparatură şi dispo-
zitive adecvate scopului propus. În plus, provocările, pericolele 
şi ameninţările de natură teroristă au condus la creşterea numă-
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rului societăţilor private de securitate. De aici, o diferenţiere 
între cetăţenii unei ţări în ceea ce priveşte posibilitatea apelării 
la serviciile unor asemenea societăţi, ştiut fiind faptul că aces-
tea îşi oferă serviciile contra cost.  

Domeniul social este afectat de către riscurile, pericolele 
şi ameninţările de natură teroristă şi ca urmare a stării de neli-
nişte, de incertitudine, de insecuritate şi a climatului psihoso-
cial tensionat ce se instalează în statele ce au fost şi pot fi din 
nou ţinta unor atentate teroriste. În plus, se ştie că atentatele 
teroriste provoacă pierderi de vieţi omeneşti şi distrugeri 
însemnate de bunuri materiale. Aceasta se reflectă în apariţia şi 
manifestarea unui sentiment continuu de teamă la persoanele ce 
se simt ameninţate de pericolul terorist. Dacă sentimentul se 
generalizează la nivel de comunitate atunci este posibil să apără 
fenomene de anomie, de înstrăinare şi indiferenţă la unii oa-
meni, ceea ce impietează viaţa şi activitatea respectivei comu-
nităţi. În acelaşi timp, percepţia posibilităţii unor atacuri tero-
riste poate conduce, în timp, la diminuarea consensului naţio-
nal, a coeziunii sociale şi a conformităţii unei părţi a populaţiei 
ţării ce poate fi aleasă ca ţintă de către terorişti.  

Domeniul economic este la fel de important ca celelalte 
două – militar şi social – , cu care, de fapt, se află într-o relaţie 
de interdependenţă şi interacţiune. Riscurile, pericolele şi ame-
ninţările de natură teroristă afectează semnificativ acest dome-
niu prin: deturnarea unei mari părţi din resursele economice 
către armată, care este investită în apărarea şi securitatea 
naţională şi angajată în lupta împotriva terorismului mondial. 
Anterior, am prezentat unele cifre vis-à-vis de costurile 
suportate de SUA în lupta pe care o duce, împreună cu alte 
state ale lumii, împotriva terorismului internaţional; cheltuielile 
însemnate cu amplificarea măsurilor de securitate adoptate de 
statele ce se simt ameninţate de către organizaţiile teroriste 
internaţionale. Aici, este vorba atât de creşterea numerică şi 
calitativă a personalului angajat în instituţiile statale cu atribuţii 
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în materie de securitate, dar şi de cumpărarea unei game sporite 
şi variate de dispozitive şi aparate, de regulă, de ultimă gene-
raţie, utile în depistarea materialelor de care se pot servi tero-
riştii în derularea actelor lor; repartizarea unei părţi însemnate 
din resursele financiare ale ţării spre întărirea apărării şi 
securităţii naţionale şi colective. Aceasta poate avea efecte 
nefavorabile asupra dezvoltării economice şi umane a statelor 
respective. De asemenea, şi sectorul social poate fi afectat de 
diminuarea resurselor economice ale statelor prin repartizarea 
preponderentă către apărare şi securitate. Avem în vedere aici 
diminuarea eforturilor statului în sectorul educaţiei, sănătăţii, al 
transportului public, al protecţiei sociale a populaţiei, îndeosebi 
a categoriilor defavorizate ale acesteia; înăsprirea măsurilor de 
trecere a frontierelor statelor. Această acţiune sistematică şi 
permanentă poate duce, în cazul produselor perisabile, la 
deteriorarea lor. Pe de altă parte, sporirea duratei şi a exigenţei 
controlului la frontiere poate afecta negativ cooperarea econo-
mică dintre diferite state. Este ştiut faptul că există diferite 
acorduri de cooperare şi colaborare economică regională pe 
toate continentele, iar maniera în care se efectuează, în prezent, 
controlul la frontieră perturbă în multe cazuri, procesul de 
producţie, datorită întârzierilor ce au loc, îndeosebi, în aprovi-
zionarea cu materii prime, piese şi subansambluri în diferite 
ramuri ale industriei; riscurile, pericolele şi ameninţările tero-
riste se fac simţite în domeniul economic şi prin posibilitatea ca 
diferite grupuri sau organizaţii teroriste să distrugă conductele 
de petrol şi gaze ce străbat lumea de la sursă către consumatori. 
Aceste conducte sunt uşor de atins de către terorişti atât prin 
simplitatea mijloacelor ce se pot folosi la distrugerea sau 
deteriorarea lor, cât şi prin imposibilitatea de a se asigura pe 
întreg traseul conductei o pază continuă şi eficace; grupările şi/ 
sau organizaţiile teroriste internaţionale şi naţionale pot acţiona 
asupra centrelor de control a transporturilor de toate felurile, a 
reţelelor de distribuţie a apei, energiei electrice şi a gazelor. În 
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acest caz, atentatele privesc distrugerea nodurilor de cale 
ferată, a centrelor de calcul ce coordonează şi deservesc reţe-
lele de apă, energie electrică şi gaze. De asemenea, teroriştii 
pot lovi centralele atomice, provocând pagube materiale imen-
se, uriaşe pierderi de vieţi omeneşti şi contaminarea radioactivă 
a solului, apelor şi atmosferei pentru mulţi ani. Deşi, astfel de 
atacuri nu s-au produs încă, un asemenea risc există.  

În concluzie, în anii ce vin, riscurile, pericolele şi 
ameninţările de natură teroristă pe domeniile economic, social 
şi militar, vor cunoaşte o evoluţie spectaculoasă. Aceasta atât 
datorită unor factori de ordin intern, ce ţin de grupurile şi 
organizaţiile teroriste, cât şi unor factori externi, independenţi 
de terorism şi terorişti.  

Printre factorii de natură internă ce pot avea o contribuţie 
importantă la dezvoltarea terorismului se pot aminti: mai buna 
organizare a grupurilor teroriste; recrutarea tot mai frecventă de 
persoane având religia şi/sau etnia similară/e cu membrii unei 
reţele teroriste internaţionale şi care locuiesc în ţările viitoare 
posibile ţinte ale atacurilor teroriste (vezi atentatele din Madrid 
martie 2004 şi Londra iulie 2005); intensificarea activităţii 
religioase în rândul persoanelor susceptibile de a îmbrăţişa 
concepţia teroriştilor despre soluţionarea conflictelor culturale, 
ideologice sau etnice; nevoia unor familii de a-şi asigura 
resursele necesare existenţei zilnice.  

În ceea ce priveşte factorii externi, aici este vorba de utili-
zarea, pe o scară tot mai largă, de către terorişti a tehnologiei 
de vârf din domeniul informaticii şi comunicaţiilor, pe de o 
parte, şi a condiţiilor favorabile circulaţiei persoanelor şi 
capitalurilor generate de fenomenul globalizării, pe de altă 
parte. Astfel, pentru a-şi face cunoscute planurile de lovire a 
ţintelor alese, organizaţiile teroriste internaţionale, îndeosebi 
Al-Qaeda, apelează tot mai frecvent la Internet şi la mass-
media. Există, acum site-uri aparţinând unor organizaţii tero-
riste şi televiziuni ce propagă ideile acestora. Deşi se vorbeşte 
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tot mai mult de ciberatacuri efectuate de către terorişti până în 
prezent nu se cunosc asemenea cazuri21. Totuşi, având în 
vedere faptul că organizaţiile teroriste dispun de resurse 
financiare suficiente, iar oameni capabili să treacă de sisteme 
de securitate ale ordinatoarelor sunt suficienţi, această 
posibilitate, în opinia noastră, nu trebuie eliminată de către cei 
cu competenţe în lupta împotriva terorismului. Deci, cu alte 
cuvinte ar trebui să ne temem de ciberterorism. Astfel, conform 
sursei citate, în iunie 2002, Washington Post vorbea de 
infiltrări suspecte din ţări islamice via Internet pe ordinatoare 
de distribuţie a apei, a electricităţii sau de gaz sau a altor infra-
structuri vitale. Dintr-odată, se vorbeşte de o „ciberacademie a 
terorii” în Pakistan, unde partizanii Al-Qaeda ar fi formaţi în 
sabotajul cibernetic. Există opinii potrivit cărora cibertero-
rismul s-ar situa pe acelaşi plan cu recursul la armele de 
distrugere în masă (biologice, nucleare sau chimice). . 

Adevărata frontieră a ciberterorismului este cea care 
separă hacktivisme de veritabilele atacuri ce generează morţi şi 
haos. Cuvântul „hacktivisme” este format prin amestecul 
activismului cu hackerul, piratul informatic. Deci acest termen 
desemnează folosirea mijloacelor de perturbare electronică 
împotriva site-urilor organizaţiilor sau administraţiilor ideolo-
gic inamice: prelevarea sau schimbarea de date, infectarea prin 
viruşi informatici sau, pur şi simplu, prin a face neoperant un 
site al celui vizat. Această gamă de acţiuni merge de la graffiti 
protestatar depus pe o pagină Web, de la zvonurile răuvoitoare 
sau de la cererea electronică la adevărate pagube în termeni de 
dezordine organizaţională sau financiară.  

Adevăratul ciberterorism care ucide sau provoacă pagube 
materiale grave rămâne ipotetic, menţionează sursa citată. 
Totuşi, sunt argumente ce susţin eficacitatea ciberterorismului: 
costul scăzut, acţiunea de la distanţă. Există studii americane 
                                                 
21 Vezi: F. HUYGHE, Quelques textes pour comprendre le terrorisme, 
http://www.huyghe.fr/dyndoc_actu/468c8d0e5f9f7.pdf, pp. 12-14.  
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privind creşterea atacurilor informaţionale, de toate felurile, şi 
asupra vulnerabilităţii dovedite de sistemele de protecţie ce ar 
trebui să-i încurajeze pe terorişti. Dar nimeni nu a experimentat 
niciodată un atac concertat care, de exemplu, ar lovi simultan 
circuitele financiare, transporturile, reţelele publice. Nimeni nu 
cunoaşte nici capacitatea haosului rezultat dintr-un asemenea 
atac concertat, nici capacitatea sistemului de a repara stricăciu-
nile produse. În plus, o panică bancară sau pierderea arhivelor 
nu aduce autorilor lor aceleaşi satisfacţii spectaculare sau 
simbolice ca un atentat sinucigaş ale cărui imagini răspândesc 
literalmente teroarea. În mod paradoxal, un kamikaze este 
poate mult mai „rentabil” şi mai puţin scump pentru terorist 
decât o ofensivă electronică. De aceea, armata trebuie să-şi 
perfecţioneze metodele şi procedeele de luptă împotriva 
terorismului, în acest sens manifestând mai multă flexibilitate, 
eficacitate, supleţe şi creativitate pe toate planurile: uman, 
organizaţional şi material.  

 
4. Impactul terorismului internaţional asupra 

misiunilor forţelor armate  
Forţele armate22 pot fi alcătuite din militari profesionişti 

(armată permanentă), a căror singură ocupaţie este pregătirea 
de luptă sau lupta propriu-zisă, sau din rezervişti, care sunt 
cetăţeni ce se mobilizează doar atunci când este nevoie. 
Avantajul este că o astfel de armată este mult mai uşor de 
întreţinut şi reprezintă o povară mai mică pe umerii societăţii; 
totuşi, este mai puţin pregătită şi organizată decât o armată 
alcătuită în întregime din profesionişti. 

În multe din ţările mari, armata naţională cuprinde urmă-
toarele categorii de forţe şi anume: forţele terestre, forţele 
aeriene şi forţele navale (cu excepţia cazurile când nu e posibil 
acest lucru). Aceste diviziuni sunt constituite numai pentru 
                                                 
22 În prezentul studiu, termenii forţe armate şi armată sunt consideraţi 
sinonimi (N.A.). 
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scopul instruirii şi asistenţei sau pot fi structuri complet inde-
pendente responsabile pentru desfăşurarea de sine-stătătoare a 
operaţiunilor de luptă sau a altor servicii.  

Rolul forţelor armate este pus în evidenţă prin sistemul 
misiunilor ce le revin acestora prin prevederile constituţionale 
şi ale legilor privind apărarea naţională. În esenţă, armata 
naţională îndeplineşte două mari categorii de misiuni:  

1) misiuni tradiţionale. Acestea se referă la activităţi 
cum ar fi: garantarea suveranităţii, independenţei, integrităţii 
teritoriale şi unităţii ţării. Aceasta presupune ca armata să fie 
gata, în orice moment, să dea riposta cuvenită oricărei agre-
siuni militare venită din partea altui stat sau grup de state; 
cooperarea cu organele civile investite în gestionarea crizelor 
datorate unor urgenţe şi dezastre; colaborarea cu instituţiile 
statului cu atribuţii în combaterea terorismului, traficului cu 
persoane, cu droguri, cu arme; pregătirea populaţiei, a econo-
miei şi a teritoriului pentru apărare potrivit prevederilor legii în 
materie; garantarea democraţiei constituţionale;  

2) misiuni noi. Acestea includ: apărarea colectivă în 
sistemele de alianţă militară; misiuni umanitare; misiuni de 
menţinere, restabilire şi impunere a păcii; lupta împotriva 
terorismului internaţional; misiunile de observare în zone 
relativ instabile din punct de vedere militar, politic şi social; 
misiuni de reconstrucţie a armatelor unor state ce păşesc pe 
calea dezvoltării democratice; diplomaţia militară; misiuni de 
poliţie militară. Efectiv, rolurile jucate de armata naţională în 
ceea ce priveşte lupta împotriva terorismului internaţional se 
diferenţiază semnificativ atunci când este vorba de activitatea 
sa pe teritoriul naţional şi de ceea ce face în afara acestuia.  

Pe plan naţional, armata are un rol oarecum limitat în 
raport cu celelalte instituţii ale statului cu competenţe în 
materie de securitate.  

Un grup de reflecţie a pus în evidenţă că soluţia militară 
este ineficace împotriva celor mai multe grupări teroriste. 
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Pentru a învinge Al-Qaeda, se preconizează o nouă strategie 
bazată pe serviciul de informaţii şi poliţie, şi pe schimbarea 
vocabularului23. De altfel, se pare că organizaţiile teroriste 
internaţionale şi-au diminuat în ultima vreme actele specifice 
atât ca urmare a măsurilor de prevenire adoptate în toate statele 
lumii, cât şi a reducerii sau încetării activităţii unor organizaţii 
teroriste din diferite motive. În acest sens, statisticile vorbesc 
de la sine. Astfel, 27 de grupuri teroriste (10%) şi-au încetat 
activitatea după atingerea obiectivelor, de exemplu FLN 
algerian, 114 (43%) grupuri teroriste au depus armele ca 
urmare a unui acord politic cu statul. În ceea ce priveşte cei 
care realmente au fost învinşi, 107 (40%) aceasta s-a făcut prin 
mijloace poliţieneşti şi juridice, în principal: informaţiile 
umane, infiltrarea celulelor, arestarea liderilor şi dezvoltarea 
legislaţiei antiteroriste. Doar 20 de grupuri au fost distruse pe 
câmpul de luptă, prin mijloace militare, adică 7%24. 

Studiul făcut de către Rand Corporation asupra tero-
rismului internaţional25 apreciază că soluţia militară nu are 
niciun efect asupra terorismului pe câmpul de luptă. Motivul 
rezidă în faptul că forţa brută a avut adesea efectul invers celui 
scontat atrăgând ostilitatea populaţiei, furnizând astfel un 
rezervor de recrutare pentru terorişti. De aici, apare concluzia 
că prezenţa armatei în lupta împotriva terorismului trebuie să 
fie mai discretă. În acest sens, studiul anterior amintit propune 
două soluţii de ducere a luptei împotriva terorismului, mai ales 
atunci când este vorba de Al-Qaeda. Mai întâi, se pune accentul 
pe soluţia poliţienească împotriva acestei organizaţii teroriste 
în lume, crescând bugetele CIA şi ale FBI. Obiectivul urmărit: 

                                                 
23 Laurent SUPLY, La “guerre contre le terrorisme” ne sert à rien, Le 
Figaro avec AFP, 29/07/2008. 
24 Ibidem, p. 2. 
25 Les US devraient repenser la  Guerre contre le terrorisme, http://www. 
planetnonviolence.org/ Les- US- devraient- repenser- la – guerre- contre- le-
.. 
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ţintirea principalelor noduri ale reţelei Al-Qaeda, fie că este 
vorba de puncte de decizie, de comunicare sau de finanţare. 
Aceasta implică, de asemenea, denigrarea şefilor de reţele, cu 
reguli ce se impun într-un stat de drept. Apoi, studiul nu ple-
dează pentru o dezangajare militară totală, în particular pentru 
situaţia deosebită din Irak, unde Al-Qaeda participă la o 
insurecţie armată globală. Istoria arată că soluţia militară este 
mai eficace împotriva grupurilor mari de terorişti insurgenţi 
(19%) decât contra grupurilor teroriste în general (7%). În 
aceste zone, prezenţa militară este necesară, dar autorii stu-
diului subliniază că ea nu trebuie în mod aleatoriu să fie 
americană. Forţele locale ar avea mai multă legitimitate şi o  
mai bună înţelegere. Ar trebui deci, potrivit acestui studiu, ca 
SUA să-şi cantoneze rolul lor militar în Irak pe formare sau 
armament. RAND Corporation sugerează câteva piste ideolo-
gice. De exemplu, estimează că folosirea sintagmei „război 
împotriva terorismului” nu este utilă scopului propus, deoarece 
lasă impresia că soluţia militară este semnificativă în raport cu 
celelalte abordări ale fenomenului. În plus, folosirea acestei 
sintagme face din terorişti, combatanţi angajaţi într-un război 
sfânt, când, în realitate, aceştia sunt simpli criminali.  

În concluzie, se poate susţine că misiunile armatei nu au 
suferit un impact semnificativ din partea implicării sale în lupta 
împotriva terorismului internaţional. Mai întâi, pe plan 
naţional, armata are sarcini nonmilitare mai ales în domeniul 
analizat. Apoi, pe plan extern, lupta împotriva terorismului 
internaţional se realizează prin intermediul unei coaliţii 
multinaţionale, sub egida ONU, NATO sau UE, care foloseşte 
metode şi procedee de luptă tradiţionale în teatrele de operaţii 
unde se acţionează împotriva teroriştilor sau a celor care îi 
susţin material şi moral. Astfel, armata poate fi utilă în lovirea 
taberelor de pregătire şi a bazelor teroriştilor, a locaţiilor unde 
organizaţiile teroriste îşi au sediile centrale, stocate resursele 
materiale şi cazate forţele umane „combatante”.  
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Capitolul 2 
Rolul forţelor armate în lupta împotriva terorismului 

 
1. Precizări conceptuale 
Pentru a defini cât mai exact rolul forţelor armate în lupta 

împotriva terorismului internaţional considerăm necesar să 
facem câteva precizări conceptuale. Acestea se referă la 
termenii status şi rol ale forţelor armate în societatea în care 
aceasta fiinţează. În vorbirea curentă, definiţia statusului, se 
referă pur şi simplu la poziţia cuiva în societate. Statusul are de 
asemenea un înţeles mai tehnic şi legal, şi anume, determinarea 
drepturilor şi obligaţiilor ce derivă dintr-o anumită poziţie în 
societate. Conceptul de status al forţelor armate defineşte 
poziţia ocupată de instituţia militară în societate. Această 
poziţie este recunoscută prin ansamblul drepturilor, obligaţiilor 
şi responsabilităţilor ce revin legal forţelor armate, ca instituţie 
fundamentală a statului de drept. Rolul reprezintă un set de 
aşteptări care definesc poziţia cuiva (persoană, grup uman, 
instituţie) în societate. Practic, fiecare persoană, grup uman, 
instituţie îşi asumă o paletă largă de roluri în societate. Statusul 
şi rolul unei persoane, ale unui grup uman sau ale unei instituţii 
se află într-o strânsă corelaţie, interdependenţă şi interacţiune.  

Armata, ca instituţie importantă a statului, are de înde-
plinit un ansamblu coerent de misiuni prevăzute în Constituţie 
şi alte legi ale ţării referitoare la apărarea şi securitatea 
naţională şi colectivă. Aceste răspunderi, obligaţii, privaţiuni şi 
drepturi ale armatei definesc, de fapt, statusul acesteia în 
societate. Punerea acestui status în practică, înseamnă, de fapt, 
asumarea conştientă, voluntară şi responsabilă de către armată 
a rolurilor sale în societate.  

În sens larg, rolul forţelor armate se defineşte prin totali-
tatea aşteptărilor pe care le au cetăţenii ţării şi instituţiile 
statului faţă de aceasta în ceea ce priveşte îndeplinirea misiu-
nilor legale şi legitime încredinţate de către societate în materie 
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de apărare şi securitate. În privinţa rolului forţelor armate în 
lupta împotriva terorismului internaţional se poate afirma că 
acesta reprezintă totalitatea aşteptărilor populaţiei, instituţiilor 
statului cu competenţe în materie de securitate, aliaţilor şi co-
munităţii internaţionale faţă de instituţia militară, care trebuie 
să acţioneze adecvat, adică responsabil, eficace, flexibil şi 
inovator, în îndeplinirea misiunilor de contra-terorism şi anti-
terorism încredinţate de către forurile competente naţionale.  

Pe de altă parte, rolul forţelor armate trebuie înţeles ca 
asumarea conştientă şi responsabilă de către aceasta a execu-
tării misiunilor încredinţate de către cei în drept şi nu ca o 
iniţiativă voluntaristă a unor comandanţi şi şefi militari cu sco-
pul de a se evidenţia prin fapte de arme sau de altă natură. 
Totodată, rolul armatei trebuie văzut ca modalitatea legală şi 
legitimă prin care aceasta răspunde încrederii de care se bucură 
în rândul populaţiei ţării. Într-un anume fel şi într-o anumită 
măsură, intrarea completă şi integrală a forţelor armate în rolul 
lor specific se reflectă în imaginea publică puternic pozitivă, pe 
care o au în societatea în care fiinţează şi activează. De 
asemenea, rolul forţelor armate indică gradul de integrare al 
acesteia în societate, măsura în care ea se identifică cu nevoile, 
aspiraţiile, valorile şi interesele naţionale în materie de 
securitate şi apărare.  

Practic, rolul forţelor armate indică maniera în care 
această instituţie a statului îşi îndeplineşte, oricând, necon-
diţionat şi integral, toate misiunile legale şi legitime ce îi revin 
din Constituţia şi legile ţării referitoare la apărarea şi securi-
tatea naţională şi colectivă. Într-un sens larg, rolul forţelor 
armate se poate asimila cu îndeplinirea de către această insti-
tuţie a tuturor misiunilor ce îi revin legal şi legitim în societate, 
atât din Constituţie, cât şi din celelalte legi ale ţării, precum şi 
din tratatele internaţionale la care România este parte. În 
prezent, când România este stat membru al Alianţei Nord-
Atlantice şi al Uniunii Europene, armatei sale îi revin unele 
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sarcini în materie de apărare şi securitate colectivă. Aceste sar-
cini implică şi asumarea de sarcini ce ţin de lupta antiteroristă 
şi contra-teroristă. În sens restrâns, rolul forţelor armate în 
lupta împotriva terorismului internaţional revine la executarea, 
în principal, de misiuni specifice măsurilor de contra-terorism. 
De regulă, acestea din urmă au caracter ofensiv şi se execută 
împreună cu structuri militare ale altor state, sub forma unei 
coaliţii multinaţionale sub mandat ONU, în afara teritoriului 
naţional.  

Din perspectiva psihosocială există o relaţie biunivocă 
între statutul social al forţelor armate şi rolurile asumate de 
acestea în domeniul lor specific de activitate.  

După evenimentele din 11 septembrie 2001 din SUA, 
administraţia Bush a pornit un „război global împotriva 
terorismului” sau o „luptă contra celor trei forţe ale răului, 
terorism, separatism şi extremism”, potrivit Convenţiei 
Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS), regrupând 
Rusia, China şi ţările Asiei Centrale26. Sintagma „război global 
împotriva terorismului” a fost criticată de mulţi analişti şi, în 
prezent, se foloseşte grupul lexical „lupta împotriva teroris-
mului internaţional” ca fiind mai adecvat scopului şi obiec-
tivelor urmărite. În acest context, armata a primit misiunea să 
participe activ la lupta împotriva terorismului internaţional. 

 
2. Legitimitatea şi legalitatea luptei împotriva 

terorismului  
Lupta statelor lumii împotriva terorismului internaţional 

este legitimă şi legală. Legitimitatea sa rezidă în prevederile 
Cartei ONU27, al cărui articol 51 prevede că nicio dispoziţie a 

                                                 
26 Irnerio SEMINATORE, Terrorisme et anti-terrorisme, 
http://www.ieri.be/fr/publications/ierinews/2010/february/terrorisme-et-
anti-terrorisme, p.2.  
27 Charte des Nations Unies, http://www.un.org/fr/documents/charter/pdf/ 
charter.pdf, art. 50.  
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prezentului document nu poate aduce atingere dreptului natural 
de legitimă apărare, individuală şi colectivă, în caz că un 
membru al Naţiunilor Unite este obiectul unei agresiuni 
armate, până ce Consiliul de Securitate adoptă măsurile nece-
sare pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. În 
plus, Rezoluţia 1373 ONU din 28 septembrie 2001 a condam-
nat atacurile din 11 septembrie de la New York, Washington şi 
Pensilvania28. Practic, această rezoluţie a învestit comunitatea 
internaţională cu un mandat lărgit pentru a lupta împotriva 
terorismului, pe de o parte, şi a creat un Comitet contra 
terorismului însărcinat cu supravegherea progreselor realizate 
de ţări în acest domeniu şi de a le ajuta să se achite de 
obligaţiile lor, pe de altă parte. De asemenea, Dreptul conflic-
telor armate, ramură specifică a Dreptului Internaţional Public, 
care regrupează trei domenii distincte (Dreptul războiului sau 
Dreptul de la Haga, Dreptul Internaţional Umanitar sau Dreptul 
de la Geneva şi Dreptul de a poseda armamente) dă legitimitate 
apărării statelor împotriva atacurilor unor organizaţii teroriste 
internaţionale.  

În acelaşi timp, legitimitatea luptei împotriva terorismului 
este dată şi de amploarea daunelor pe care le produc atentatele 
teroriste atât prin pierderile numeroase de vieţi omeneşti, cât şi 
prin distrugerea unor bunuri de mare valoare economică, de 
patrimoniu sau simbolică pentru statul ţintă. Dacă luăm de 
exemplu consecinţele atentatelor din 11 septembrie 2001 din 
SUA, vom constata că au murit aproximativ 3000 de persoane, 
au fost distruse Turnurile Gemene care, pe lângă valoarea 
economică aveau o mare valoare simbolică pentru americani.  

Operaţiile pe care le-au dus SUA şi aliaţii săi, la finele 
anului 2001, după atentatele din 11 septembrie asupra World 
Trade Center, în Afghanistan, au constituit un recurs la forţa 
militară în cadrul unei acţiuni purtată în acord cu dreptul de 
                                                 
28 Combattre le terrorisme – Progrès et Défis, http://www.jcpa-
lecape.org/UserFiles/File/CTED_progress_and_challenges_FRA.pdf, p. 1. 
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legitimă apărare. Într-adevăr, situaţia legală a conflictului armat 
cu Al-Qaeda şi regimul talibanilor derivă din dreptul 
războiului.  

SUA au recurs la forţa militară împotriva regimului 
talibanilor, pentru că ei au autorizat Al-Qaeda să folosească 
Afghanistan-ul ca bază pentru pregătirea atacurilor lor şi le-au 
oferit tabere de antrenament în mânuirea armelor, şi pentru că 
ei au refuzat să oblige acest grup să-şi înceteze activităţile. 
Serviciile de informaţii au probat că Osama ben Laden, prin-
cipalii săi colaboratori şi numeroşi alţi membri ai Al-Qaeda şi-
au aflat refugiu în diverse tabere din Afghanistan.  

În plus, dreptul de legitimă apărare justifică recursul SUA 
la forţă militară împotriva Al-Qaeda, care nu este un stat, dar a 
planificat şi a realizat atentatele violente caracterizate printr-o 
amploare, o dimensiune şi o sofisticare care era până atunci 
apanajul statelor. Şefii săi au declarat explicit război SUA şi 
membrii săi au atacat ambasadele, navele militare, centrele 
financiare americane, capitala SUA, făcând numeroase victime 
umane. De asemenea, Al-Qaeda are o structură de comandă 
militară şi complici în lumea întreagă. Într-un anume fel, Al –
Qaeda s-a comportat ca o entitate statală vis-à-vis de SUA. 
Deci, folosirea forţei militare împotriva sa este legitimă.  

Pe de altă parte, Consiliul de Securitate al Naţiunilor 
Unite a recunoscut dreptul SUA de a riposta atentatelor din 11 
septembrie 2001, iar NATO a invocat pentru prima dată în 
istoria sa, dispoziţiile Tratatului Atlanticului de Nord privind 
legitima apărare colectivă.  

Totodată, recurgerea la forţa militară de către SUA se 
justifică şi prin refuzul regimului talibanilor de a coopera cu 
comunitatea mondială pentru a aduce în faţa justiţiei pe autorii 
atentatelor din septembrie 2001.  

Legalitatea luptei împotriva terorismului internaţional 
este dată de existenţa, în fiecare stat, a unei legi adoptate de 
către organul legiuitor naţional (parlamentul). Astfel, asemenea 
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legi se întâlnesc în aproape toate statele lumii. De exemplu, în 
România există o asemenea lege care reglementează activităţile 
privind prevenirea şi combaterea terorismului29. Această lege 
defineşte terorismul, entităţile teroriste, măsurile ce se iau 
împotriva persoanelor ce desfăşoară activităţi pe care prezentul 
act normativ le incriminează, modalitatea de cooperare între 
instituţiile statului cu diferite atribuţii în domeniul prevenirii şi 
combaterii terorismului, stabileşte sancţiunile ce se aplică celor 
vinovaţi de acte teroriste. De asemenea, legea prevede organi-
zarea unui Sistem naţional de prevenire şi combatere a 
terorismului, la care participă o serie de autorităţi şi instituţii 
publice printre care se numără şi Ministerul Apărării 
Naţionale30.  

Participarea Armatei României la acţiunile de combatere 
a terorismului internaţional este reglementată, în afara legii 
menţionate anterior, şi pe următoarele acte normative, docu-
mente metodologice şi instrumente internaţionale: Constituţiei 
României; Hotărârile Parlamentului şi ale Guvernului 
României; Strategia Militară a României; Strategia de 
Securitate Naţională a României; Strategia Naţională de 
Prevenire şi Combatere a Terorismului; Decizia Consiliului 
Uniunii Europene cu privire la combaterea terorismului; preve-
derile convenţiilor internaţionale la care România este parte: 
Convenţia internaţională pentru reprimarea finanţării 
terorismului; Convenţia internaţională pentru reprimarea 
atentatelor teroriste cu bombe; Concepţia Militară a NATO 
privind Apărarea Împotriva Terorismului; regulamentele 
specifice referitoare la misiunile Ministerului Apărării 
Naţionale privind prevenirea şi combaterea acţiunilor îndrep-

                                                 
29 Lege nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea si combaterea 
terorismului, http://www.e-
juridic.ro/index.php?pag=a&id=130&s=Legislatie&aid=1062 
30 La nivelul Ministerului Apărării Naţionale există „Grupa de conducere 
antiteroristă”.  
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tate împotriva obiectivelor militare, care permit contribuţia ţării 
noastre la campania internaţională contra terorismului, materia-
lizată în participarea, fără rezerve, de facto, în teatrele de 
operaţii. Toate aceste documente întăresc legalitatea participării 
forţelor armate ale României la lupta împotriva terorismului 
internaţional.  

 
3. Limite ale implicării active a forţelor armate în 

lupta împotriva terorismului  
Implicarea activă şi pe scară largă a forţelor armate în 

lupta împotriva terorismului internaţional prezintă o serie de 
limite. Aceste limite sunt de naturi diverse şi diferite. Printre 
ele se numără următoarele:  

- statutul forţelor armate în societate. Armata naţională 
este o importantă instituţie a statului. Misiunea sa funda-
mentală este de a garanta suveranitatea, unitatea şi indepen-
denţa statului, ca şi integritatea teritorială a ţării. În condiţiile 
legii şi ale tratatelor internaţionale la care statul este parte, 
armata contribuie la apărarea colectivă în sistemele de alianţă 
militară şi participă la acţiuni privind menţinerea şi restabilirea 
păcii. Implicarea sa activă şi pe o scară largă în lupta contra 
terorismului internaţional este de dată oarecum recentă. De 
fapt, atentatele din 11 septembrie din 2001 din SUA au contri-
buit la apariţia unui asemenea tip de misiune nespecifică pentru 
armată. Societatea, în care fiinţează armata, are organizate alte 
structuri statale cu competenţe în ceea ce priveşte lupta împo-
triva terorismului, inclusiv a celui internaţional. Deci, apelul la 
forţele armate pentru a se integra acestui demers trebuie făcut 
cu prudenţă şi numai în cazuri justificate, îndeosebi pe plan 
intern;  

- specificitatea formelor, metodelor şi procedeelor de 
luptă ale forţelor armate. Formele, metode şi procedeele de 
acţiune militare au o anumită specificitate ce rezidă în conţinu-
tul şi natura misiunilor şi sarcinilor ce revin instituţiei militare 
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la pace, în situaţie de criză şi de război. La pace, armata, pe 
plan naţional, participă la îndeplinirea unor sarcini legale 
încredinţate de puterea politică care privesc garantarea ordinii 
constituţionale, sprijinul acordat celorlalte instituţii ale statului 
cu atribuţii în materie de protecţie a populaţiei în caz de 
catastrofe naturale (inundaţii, alunecări de teren, ploi torenţiale, 
cutremure) şi/sau accidente tehnologice. De asemenea, forţele 
armate primesc de la puterea politică să îndeplinească misiuni 
pe plan extern. Este vorba de misiuni umanitare, de misiuni de 
menţinere, restabilire sau impunere a păcii. În condiţii de 
război, forţele armate participă la apărarea şi securitatea naţio-
nale şi colective. În acest caz, formele, metodele şi procedeele 
de luptă au un semnificativ şi profund caracter colectiv. Astfel, 
deschiderea focului cu armamentul individual din dotarea mili-
tarilor se face la ordin, de regulă. Întreaga activitate a forţelor 
armate atât la pace cât şi la război se face în numele statului. 
Deci acţiunea militară are atât legitimitate, cât şi legalitate. 
Dacă ar fi să comparăm folosirea armamentului de către poliţis-
tul aflat în misiune am constata că aceasta este o relaţie de 
violenţă de la individ la individ şi se află sub incidenţa legii şi a 
Codului penal. De fapt, poliţistul foloseşte armamentul din 
dotare, potrivit legii în vigoare, doar atunci când el apreciază 
acest lucru nu la o comandă venită de la o persoană anume - 
comandant sau şef militar al structurii căreia el aparţine. Deci 
nu se pot suprapune cele două moduri de acţiune ale forţelor 
armate şi ale poliţiei dacă nu se doreşte crearea unei confuzii în 
privinţa misiunilor celor două instituţii. Confuzia rezultă din 
realitatea de netăgăduit că misiunile celor două instituţii - 
armată şi poliţie - ce se încredinţează militarilor şi poliţiştilor 
de către puterea politică sunt distincte. Această confuzie 
rămâne principala sursă de incertitudine în ceea ce priveşte cele 
două forţe şi creşte în ţările în care există o categorie inter-
mediară aşa cum sunt forţele de securitate cu statut militar 
(jandarmerie, carabinieri, gardă civilă, gardă naţională). De 
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aici, apare dificultatea de a angaja forţele armate mai mult şi 
mai larg în lupta contra terorismului internaţional. Desigur, 
trebuie să existe o colaborare benefică între cele două instituţii 
pentru a lupta eficace împotriva terorismului internaţional. În 
realitate, forţele armate şi poliţia trebuie lăsate să facă ceea ce 
este specific fiecăreia din punctul de vedere al misiunilor încre-
dinţate de puterea politică. Prin urmare, forţele armate trebuie 
să intervină în sprijinul celorlalte instituţii statale cu compe-
tenţe în lupta împotriva terorismului internaţional, inclusiv 
poliţie, atunci când efectiv aportul lor este necesar şi util 
misiunii de lupta împotriva terorismului internaţional; 

- pertinenţa instrumentului militar în lupta contra tero-
rismului internaţional. Atentatele din 11 septembrie 2001 au 
creat un precedent contribuind la a face din terorism o miză 
mondială ce se înscrie într-un discurs universal şi într-un 
context caracterizat prin absenţa unei ameninţări strategice 
pentru forţele armate. Totuşi, această justificare a recursului la 
forţele armate pentru a lupta contra terorismului ridică două 
întrebări31: Ameninţarea teroristă este suficient de pertinentă 
pentru a ascunde ameninţările tradiţionale şi să devină amenin-
ţarea de combătut de către forţele armate? Este ea suficient de 
pertinentă pentru a influenţa asupra misiunilor tradiţionale ale 
forţelor armate? Prima operaţie de mare amploare cu folosirea 
masivă a forţelor militare, operaţia „Freedom Enduring”, a 
demonstrat că guvernul american este capabil de reacţii ime-
diate şi că el poate proiecta forţele necesare de a da lovituri 
„inamicului” pentru a garanta securitatea ţării. Totuşi, această 
campanie s-a relevat un succes în măsura în care ea a privat 
reţeaua Al-Qaeda de baza sa operaţională şi logistică, însă ea n-
a afectat potenţialul distructiv al reţelei32. Se poate adăuga că 
focul structurii militare a avut ca rezultat redimensionarea 

                                                 
31 Jean-Paul HANON, Militaires et lutte antiterroriste, 
http://conflits.revues.org/index1636.html, p.10.  
32 Jean-Paul HANON, art. cit., p. 10. 
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eterogenităţii şi fluidităţii reţelei, crescându-i totodată şi noci-
vitatea. De fapt, loviturile militare aplicate organizaţiei teroriste 
Al-Qaeda nu au dus la încetarea activităţii acesteia, ci a fortifi-
cat-o într-o anumită măsură. Astfel, folosirea forţelor armate 
pentru a lupta împotriva terorismului nu va rămâne fără efect 
pervers în măsura sistemului organizaţional şi a capacităţii 
destructive a acestora. Într-adevăr, folosirea focului unei struc-
turi militare contra unui adversar a cărui fluiditate este resursa 
primară, este evident că îi dă o consistenţă, într-un anume fel, îi 
asociază victime ale focului militar, pe scurt, îi permite să se 
solidifice, trecând la acţiuni izolate cu forme mai organizate 
care aparţin de gherilă, îi dă ceea ce anterior nu avea: o susţi-
nere umană şi logistică şi deci o capacitate de a se organiza33. 
Distrugerea organizată naşte alte forme organizate de nimicire 
care, la rândul său, generează o dinamică a violenţei ale cărei 
efecte se vor pierde după finele conflictului. Dacă acţiunea 
poliţienească tradiţională contra grupurilor teroriste are între 
altele ca obiectiv criminalizarea actului terorist de aşa manieră 
în a-i detaşa orice legitimitate şi orice pretenţie la a concura 
statul, în schimb, folosirea forţelor armate se înscrie pe sensul 
contrar acestei dinamici. Folosirea forţelor armate, cum au 
demonstrat-o acţiunile din Irak sau Afghanistan, de exemplu, 
alimentează ciclul provocare-represiune-justificare căutat de 
grupurile teroriste, căci represiunea este cea din care teroriştii 
îşi trag credibilitatea operaţională şi politică34. În acest cadru, 
folosirea forţelor armate revine la a considera teroriştii ca un 
actor strategic şi a recunoaşte aptitudinea lor de concura cu 
statul. Aceasta face, în ciuda discursurilor asupra războiului 
asimetric, dintr-un grup terorist un inamic de tip militar şi 

                                                 
33 Ibidem. 
34 LINHART, D., Réclusion révolutionnaire. La confrontation en prison 
entre les organisations clandestines et l’Etat. L’Allemagne dans les années 
1970, in Prison et résistances politiques. Le grondement de la bataille, 
Cultures & Conflits, n°55, automne 2004, pp. 113-148.  

 40

asimetric, justifică implicarea forţelor armate în acest conflict. 
A da unui grup terorist dimensiunea inamicului, înseamnă atât 
să-i conferi un caracter excepţional, cât şi recurgerea la strate-
gii de excepţie care nu vor putea să nu-l situeze în afara 
legalităţii. A trata grupul terorist ca inamic, înseamnă să se dea 
conflictului dimensiunea sa colectivă, să se mobilizeze şi să se 
afecteze toate sectoarele societăţii cuprinsă în conflictul respec-
tiv. Prin urmare, dacă forţa militară poate părea mai eficace 
adesea la nivel operaţional, dar aşa ceva este condamnat eşe-
cului pe termen mediu. Făcându-se din terorism un conflict 
legitim, intervenţia trupelor americane şi europene în Irak a 
avut mai întâi ca rezultat creşterea distrugerii populaţiei civile 
şi conferirea alianţei islamo-sunnite naţionaliste unei mărimi pe 
care ea nu o avea înainte de intervenţie şi de a propaga astfel 
lupta ca un model de reprodus. De asemenea, este necesar să se 
revină asupra caracterului excepţional al intervenţiei armate 
contra terorismului. Folosirea forţelor armate constituie pentru 
stat un moment excepţional în măsura în care el repune în 
discuţie o ordine juridică ce era cea a acţiuni poliţieneşti şi 
care, de altfel, va redimensiona conflictul conferindu-i o 
dimensiune excepţională cu măsura potenţialului distructiv al 
forţelor armate. Se poate merge până la a afirma că terorismul 
sub forma sa actuală se hrăneşte deliberat cu excepţionalismul 
şi că, de fapt, căutarea sa este o finalitate a strategiei teroriste: 
statul devine sursă potenţială a dezordinii şi haosului. Utiliz-
area forţei militare în războiul contra terorismului este mai 
mult rezultatul unei absenţe a viziunii politice, a unei politici 
pompieristice, decât a unei adevărate luări în calcul a 
fenomenului terorist. Absenţa viziunii care semnalează o 
strategie deficitară a mijloacelor în măsura în care locul şi 
complementaritatea actorilor luptei antiteroriste faţă cu formele 
contemporane ale terorismului nu sunt realmente gândite35; 

                                                 
35 Jean-Paul HANON, art. cit., p. 11.  
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- forţele armate nu dispun de pregătirea necesară şi nici 
de mijloacele de luptă adecvate pentru a fi eficace în 
combaterea terorismului. Practic, teroriştii acţionează în 
grupuri mici sau individual. Armata nu dispune de personal 
calificat care să urmărească, să monitorizeze indivizi bănuiţi de 
activităţi teroriste sau de apartenenţă la organizaţii teroriste 
internaţionale sau să-i aresteze când îi prind încercând să 
efectueze acte teroriste pe teritoriul naţional. În acelaşi timp, 
mijloacele de luptă, inclusiv armamentul individual din dotarea 
militarilor este greu de folosit în îndeplinirea sarcinilor de luptă 
contra teroriştilor. Prin urmare, putem spune că o implicare mai 
amplă şi mai frecventă a forţelor armate în lupta împotriva 
terorismului internaţional este ineficace şi chiar contra-
productivă;  

- implicarea forţelor armate în lupta împotriva 
terorismului internaţional este strict reglementată prin lege. 
Întrebuinţarea forţelor armate pentru îndeplinirea de sarcini 
specifice poliţiei, serviciilor interne de informaţii şi ale justiţiei 
le-ar deturna de la menirea lor esenţială de apărare a ţării, a 
populaţiei sale faţă de orice agresiune militară externă din 
partea altui stat sau grup de state. În plus, un aport mai 
semnificativ al forţelor armate la lupta împotriva terorismului 
internaţional, pe plan intern, ar contraveni legilor naţionale cu 
privire la prevenirea şi combaterea terorismului. Astfel36, în 
România legea referitoare la prevenirea şi combaterea teroris-
mului prevede ca sarcini pentru forţele armate următoarele: 
Ministerul Apărării Naţionale face parte din Sistemul naţional 
de prevenire şi combatere a terorismului (SNPCT) (art.6); la 
solicitarea Serviciului Român de Informaţii, în funcţie de 
amploarea şi de natura acţiunii teroriste, pot fi angrenate, în 
condiţiile legii, forţe cu misiuni specifice din Ministerul 
Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale .... 
                                                 
36 Legea nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea şi combaterea 
terorismului, art.6, 12 (4) şi 13 (2). 
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(art.12, aliniatul 4); autorităţile şi instituţiile publice compo-
nente ale SNPCT desemnează experţi permanenţi, care cons-
tituie un grup de lucru ce se întruneşte o dată la 6 luni sau ori 
de cate ori este nevoie (art.13, aliniatul 2); în structura organi-
zatorică a autorităţilor şi instituţiilor publice componente ale 
SNPCT se înfiinţează compartimente speciale, cu funcţionare 
permanentă, şi se desemnează persoane care asigura suportul 
structural şi funcţional pentru desfăşurarea coerentă a activi-
tăţilor de cooperare, precum şi legătura continuă cu CCOA 
(art.17). Totodată, potrivit Strategiei naţionale de securitate a 
României37 la îndeplinirea acestei sarcini structurile militare 
participă, în situaţii deosebite şi pentru unele activităţi. Cu 
alte cuvinte, este total ineficace şi chiar contra-productiv să se 
încredinţeze armatei sarcina de a duce lupta efectivă împotriva 
unor terorişti ce acţionează individual sau în grupuri mici (2-3 
persoane) pe teritoriul naţional. Această sarcină este de 
competenţa altor structuri ale statului – agenţii de informaţii, 
poliţie, justiţie. De altfel, natura actelor teroriste se înscrie mai 
mult în penal, decât în acţiuni combative legitime şi legale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
37Strategia naţională de securitate în România,  
http://www.presidency.ro/sta tic/ordine/SSNR/SSNR.pdf, p.38. 
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Capitolul 3 

Forme şi procedee de acţiune specifice angajării forţelor 
armate în lupta împotriva terorismului 

 
În esenţă, forţele armate se pot implica activ şi 

responsabil în lupta împotriva terorismului prin forme şi 
procedee de acţiune specifice atât de tip defensiv, cât şi 
ofensiv. Aceste forme şi procedee de acţiune specifice sunt  
sintetic exprimate prin antiterorism (dimensiunea defensivă) şi 
contra-terorism (dimensiunea ofensivă).  

 
1. Premise ale implicării active a forţelor armate în 
lupta împotriva terorismului  

Armata constituie singura instituţie publică capabilă - 
prin numărul de oameni, volumul şi puterea materialelor 
folosite, logistica şi organizarea - de a da un răspuns 
semnificativ şi rapid unei agresiuni militare externe şi/sau 
împotriva terorismului internaţional. Astfel, armata poate fi 
implicată activ în lupta împotriva terorismului din următoarele 
motive:  

A. Resursa umană de care armata dispune. Personalul 
armatei se defineşte înainte de toate prin disponibilitate şi 
reactivitate. În ceea ce priveşte disponibilitatea, aceasta rezidă 
în statutul pe care îl au militarii. Oricare ar fi poziţia lor în 
privinţa serviciului, ei pot fi repede chemaţi individual sau 
colectiv dacă situaţia o cere. Producerea bruscă a unui atac 
terorist şi amploarea consecinţelor justifică mobilizarea trupe-
lor pentru executarea de misiuni de apărare civilă. Armatele se 
sprijină pe un număr însemnat de bărbaţi şi femei, de la câteva 
zeci de mii la sute de mii, repartizaţi pe zeci sau sute de baze de 
apărare. Aceste efective sunt susceptibile să fie angajate în 
prima urgenţă pentru a interveni la un eveniment ce se 
derulează în proximitatea unei facilităţi militare mai general în 
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completarea sau în înlocuirea forţelor de securitate internă sau 
de servicii de ajutor şi de îngrijire. De asemenea, în teatrele de 
operaţii, structurile militare intervin în caz de atac terorist 
pentru că mijloacele de apărare civilă sunt limitate. Contribuţia 
militarilor la gestionarea consecinţelor unui atentat nu impun în 
general punerea în aplicare a unor abilităţi specifice armatelor.  

Reactivitatea structurilor militare prezente în afara 
frontierelor naţionale, în diferite teatre de operaţii, ar permite 
punerea în practică a unor măsuri urgente ce vizează mai ales 
acordarea de asistenţă unei populaţii victimă a unui atentat 
terorist sau să constituie un instrument de angajare a unei 
operaţii militare coercitive. Anumite mijloace specializate sunt, 
de asemenea, puse în alertă în cadrul misiunilor de salvgardare 
din teritoriul naţional încredinţat armatei prin planurile 
guvernamentale. În funcţie de pregnanţa ameninţării, regimul 
de alertă poate fi întărit, mijloacele de constrângere augmentate 
sau repoziţionate.  

B. Mijloacele tehnice aflate în dotarea armatei. Aici se 
includ următoarele elemente: mijloace de transport şi evacuare; 
tehnică de geniu; infrastructură şi logistică; asistenţă sanitară; 
comunicaţii.  

B1. Transport şi evacuare. Armata dispune de o gamă 
largă de vectori tereştri, maritimi şi aerieni prin care se reali-
zează proiecţia forţei. În plus, aceşti vectori ar putea fi exploa-
taţi în cadrul unei acţiuni contra-teroriste pentru a transporta în 
regim de urgenţă mijloacele şi personalul de intervenţie a 
celorlalte ministere, a materialelor grele sau sensibile ori pentru 
a participa la căutarea şi evacuarea victimelor.  

B2.Tehnică de geniu. Arma geniu dispune de mijloace 
grele de spălare sau de lucru la infrastructuri ce prezintă 
caracteristici similare echipamentelor civile. Aceste mijloace ar 
putea fi solicitate în prevenirea unui atentat pentru instalarea de 
obstacole în vederea întăririi dispozitivului de protecţie a unei 
instalaţii de importanţă vitală ameninţată, sau în reacţie, pentru 
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a repune în stare de funcţionare infrastructurile majore şi 
reţelele de transport şi comunicaţii.  

B3. Infrastructuri şi logistică. În caz de atentate în zone 
puternic urbanizate, cum a fost cazul în Londra în 2005, infra-
structurile militare prezintă un dublu interes. Pe de o parte, ele 
asigură condiţii de primire, de cazare, de hrănire şi îngrijire a 
victimelor şi, pe de altă parte, ele permit securizarea elemen-
telor necesare anchetei judiciare. În plus, o specificitate a mili-
tarilor este puterea de a continua să opereze în afara bazelor 
lor, graţie instalaţiilor de campanie şi a lanţurilor logistice. 
Aceste mijloace ar putea fi desfăşurate în vederea primirii 
locuitorilor izolaţi sau participării la aprovizionarea lor ori la 
furnizarea de energie.  

B4. Asistenţă sanitară. Spitalele de campanie ale arma-
tei, personalul medical în post în serviciile medicale, chirur-
gicale şi de urgenţă, dispun de mijloace de primire şi de 
tratament specifice victimelor agresiunilor NBC. Aceste infra-
structuri ca şi mijloacele de susţinere medicală desfăşurabile ar 
putea primi dacă este nevoie victimele civile în cadrul continui-
tăţii acţiunilor de sănătate publică. De altfel, serviciul de 
sănătate al armatei este în măsură să vină cu experţi specializaţi 
în domeniul medical la dispoziţia autorităţilor civile respon-
sabile sau să participe la campaniile de vaccinare în masă a 
populaţiei. 

B5. Comunicaţii. Gestionarea unei crize de mare am-
ploare necesită sisteme de informaţii, de comunicare şi de 
comandă fiabile şi securizate. Mijloacele de comunicaţie tac-
tică militare sunt concepute pentru a rezista efectelor unui 
impuls electromagnetic, produse prin explozia unei bombe 
nucleare la altitudine înaltă. Celulele teroriste nu au acces la 
asemenea arme, dar ar putea să procure, de exemplu, genera-
toare de IEM portative capabile să neutralizeze local reţelele 
neprotejate. Mijloacele militare ar putea fi folosite pentru a 
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stabili şi menţine legăturile securizate, înlocuind sistemele civi-
le neutralizate.  

 
2. Antiterorsimul – formă de acţiune defensivă 
împotriva terorismului inetrnaţional 

După atentatele din 11 septembrie 2001, lupta anti-
teroristă – în special împotriva terorismului de origine islamistă 
– a luat o dimensiune inedită, devenind una dintre priorităţile 
comunităţii internaţionale.  

De la New York la Bali, de la Casablanca la Madrid, 
trecând prin Londra şi Moscova, atentate de mare amploare au 
semănat teroare în aceşti ultimi ani. Cele mai importante 
organizaţii internaţionale (ONU, UE, NATO, OSCE) s-au 
sesizat de această problematică, încercând să aducă aici răspun-
suri concrete: cooperare poliţienească şi judiciară întărită, dis-
trugerea reţelelor de finanţare, ameliorarea măsurilor de protec-
ţie a cetăţenilor şi infrastructurilor, lupta împotriva radicalizării 
şi a recrutării de noi adepţi ai terorismului. În paralel, un anu-
mit număr de rezoluţii au fost luate la nivel juridic, pentru a da 
luptei antiteroriste un cadru legal şi a armoniza diferitele legis-
laţii naţionale existente.  

După tentativa de atentat la bordul zborului pe ruta 
Amsterdam-Detroit, de Crăciun, şi alte comploturi dejucate în 
2009, media şi o parte a clasei politice au tendinţa de a supra-
estima capacitatea de distrugere a Al-Qaida38.  

În esenţă, antiterorismul înseamnă folosirea măsurilor 
defensive pentru a reduce vulnerabilitatea la terorism a forţelor, 
a persoanelor şi a bunurilor. Responsabilitatea oricărui stat este 
de a asigura apărarea populaţiei şi a infrastructurilor sale împo-
triva oricărei ameninţări de securitate şi nu numai. În acest 
scop, sunt angrenate toate instituţiile statului cu competenţe în 
domeniu, inclusiv armata.  
                                                 
38 La lutte antiterroriste, http://www.courrierinternational.com/dossier/2003/ 
10/28/la-lutte-antiterroriste, p. 1.  
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Angajarea armatei, pe plan intern, la lupta împotriva 
terorismului internaţional se organizează diferit în fiecare 
ţară39.  

Se cuvine făcută menţiunea că statele care sunt membre 
ale NATO primesc, din partea acestei organizaţii politico-
militare, sprijin în materie de luptă împotriva terorismului40.  

În concluzie, se poate face aprecierea realistă că rolul 
forţelor armate în lupta împotriva terorismului internaţional, 
prin activităţi de tip antiterorist este unul relativ redus. Practic, 
rolul asumat de armată este unul de susţinere a celorlalte 
instituţii statale cu competenţe în lupta antiteroristă. Aceasta 
deoarece un asemenea gen de sarcini revine în totalitate altor 
instituţii statale – agenţii de informaţii, servicii de luptă 
antiteroristă, poliţie, justiţie - care dispun de forţele umane 
specializate, de mijloacele tehnice adecvate îndeplinirii unor 
astfel de misiuni, în deplină legalitate şi legitimitate.  

 
3. Contraterorismul – formă de acţiune ofensivă 

împotriva terorismului internaţional 
Contraterorismul înseamnă folosirea măsurilor ofensive 

militare pentru a reduce mijloacele de luptă, de subzistenţă şi 
de derulare a vieţii şi activităţii teroriştilor. Acest tip de acti-
vitate porneşte de la realitatea că ţările democrate ale lumii nu 
pot tolera ca teroriştii să se stabilească, să se antreneze, să-şi 
planifice, să-şi organizeze şi să-şi execute actele teroriste în 
deplină linişte şi libertate de acţiune. Aceasta deoarece actele 
lor le vizează direct şi nemijlocit, ceea ce face ca ameninţarea 
teroristă să fie destul de gravă şi justifică măsurile pe care 
                                                 
39 Vezi: La France face au terrorisme - Livre blanc du Gouvernement sur la 
sécurité intérieure face au terrorisme, http://www.ladocumentationfra 
ncaise.fr/rapports-publics/064000275/index.shtml; Philippe BONDITTI, 
L'organisation de la lutte anti-terroriste aux Etats-Unis, 
http://conflits.revues.org/index742.html. 
40 Concept militaire de l’OTAN relative à la défense contre terrorisme, 
http://www.nato.int/ims/docu/terrorism-f.htm, p.2.  
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aceste state le iau împotriva teroriştilor şi a celor care le oferă 
sprijin (adăpost, terenuri de antrenament, fonduri financiare). 
Acţiunile de tip contra-terorist se duc peste tot în lume unde 
există locaţii ale organizaţiilor teroriste şi tabere de antrena-
ment ale teroriştilor. Operaţiile contra-teroriste sunt în esenţă 
operaţii interarme, şi unităţile care participă la aceste misiuni 
sunt special antrenate în acest scop. Această formare profesio-
nală a membrilor structurilor militare ce participă la operaţiile 
contra-teroriste asigură eficacitatea lor. Pe lângă înalta califi-
care a personalului militar şi civil care participă la acest gen de 
operaţii trebuie să câştige încrederea populaţiei locale pentru a-
şi asigura succesul deplin al operaţiilor întreprinse. În acest 
scop, se apelează atât la structurile militare capabile să desfă-
şoare operaţii psihologice, cât şi la operaţiunile de informaţii. 
Acestea din urmă sunt derulate de către forţele de operaţii 
speciale ai căror membrii sunt temeinic pregătiţi profesional, 
cultural (cunosc tradiţiile, cutumele, religia, mentalităţile, valo-
rile populaţiei din zona de acţiune) şi psihosocial (au abilităţi 
de a relaţiona activ cu populaţia locală).  

Contra-terorismul presupune deci existenţa unei coaliţii 
multinaţionale dar şi implicarea unei alianţe politico-militare 
care să-şi asume responsabilităţile acestui tip de acţiune mili-
tară. De exemplu, contra-terorismul poate fi exemplificat prin 
operaţiile duse de către coaliţia militară multinaţională din 
Afghanistan. Aici, contra-terorismul pune în evidenţă două 
mari roluri pe care NATO, în calitatea sa de organizaţie 
politico-militară şi le asumă responsabil, conştient şi activ: sub 
egida sa sau cu susţinerea sa41.  

Contra-terorismul sub egida NATO impune ca această 
Alianţă să dispună de structuri de comandă, control şi de 
informaţii adecvate, ca şi de forţe formate, antrenate şi men-
ţinute la niveluri de pregătire înalte. Capacităţile necesare 
                                                 
41 Cf. Concept militaire de l’OTAN relatif à la défense contre terrorisme, 
http://www.nato.int/ims/docu/terrorism-f.htm, p. 3.  
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pentru a reuşi în operaţiile de contra-terorism sunt în general un 
subansamblu a celei indispensabile pentru a duce la bun sfârşit 
operaţii interarme mai clasice, ştiind că lupta va fi purtată 
diferit de modul obişnuit, tradiţional. În consecinţă, o atenţie 
sporită trebuie să se acorde aspectelor de planificare urmă-
toare42: adoptarea de proceduri şi capacităţi care sprijină ciclu-
rile de decizie accelerate, pentru a reuşi să detecteze şi să atace 
obiectivele pentru care factorul timp este determinant în mediul 
contra-terorismului; accesul la tragerile interarme suple şi efi-
cace, ce pot merge de la arme de dirijare cu precizie la distanţă 
până la forţe convenţionale; necesitatea de a dispune de forţe 
antiteroriste temeinic specializate acestui gen de misiuni.  

Contra-terorismul cu susţinerea NATO se pune în practică 
potrivit deciziei pe care o va adopta Consiliul Atlanticului de 
Nord43, ţinând seama de fiecare caz în parte. Practic, această 
susţinere înseamnă acceptarea furnizării de mijloace şi capa-
cităţi în sprijinul operaţiilor de apărare împotriva terorismului, 
întreprinse prin sau în cooperare cu Uniunea Europeană sau 
alte organizaţii internaţionale ori coaliţii ce angajează aliaţii. 
Susţinerea eventuală a UE sau a altor organizaţii internaţionale 
se va baza pe acordurile aplicabile încheiate între NATO şi 
organizaţia respectivă. În acest context, afirmă sursa citată, 
susţinerea NATO ar putea include cazurile următoare: rol de 
agent de coaliţie şi de interoperabilitate; capacitate de a furniza 
mijloace naţionale în reamplasare, ilustrată, de exemplu, prin 
desfăşurarea de mijloace NATO ale SUA pentru a dispune de 
sisteme aeropurtate de detecţie şi control (AWACS) şi pentru a 
le desfăşura în zona de operaţii; desfăşurare de forţe spre 
înainte, în sprijinul eforturilor mai largi ale coaliţiei, ilustrate 
de exemplu prin derularea de forţe navale permanente ale 
NATO în Mediterană orientală; exprimare a unui angajament 
politic şi militar; susţinere practică ca sprijin al ţării gazdă şi 
                                                 
42 Ibidem, p. 4.  
43Idem.  

 50

asistenţă logistică, inclusiv dreptul de survol şi dreptul de utili-
zare a bazelor; folosire a capacităţilor NATO de planificare 
operaţională şi de constituire de forţe NATO pentru planifica-
rea unei misiuni şi pentru crearea unei forţe sau a unei coaliţii 
de ţări membre ale Alianţei Nord-Atlantice având o abordare 
comună, ca şi pentru sprijinirea şi susţinerea operaţiei de o 
manieră prelungită.  

Lupta împotriva terorismului internaţional, inclusiv prin 
asumarea unui rol semnificativ de către armată, impune exis-
tenţa încrederii, transparenţei şi interacţiunii dintre toate forţele 
ce se angajează în purtarea de operaţiuni de tip anti-terorist şi 
contra-terorist. Pentru a fi eficace, o strategie a contra-teroris-
mului trebuie să se concentreze pe faptul că terorismul practicat 
de musulmani în numele Islamului constituie ameninţarea stra-
tegică ce apasă asupra populaţiilor civilizate, musulmane sau 
nonmusulmane, din epoca noastră.  

La nivelul cel mai elementar, această ameninţare face să 
intervină indivizi izolaţi atinşi de sindromul jihadului şi care 
lansează acţiuni ucigaşe totalmente imprevizibile. La cel mai 
înalt nivel, ea acoperă forma unei organizaţii criminale ca de 
exemplu, Al-Qaeda ale căror eforturi vizează, printre altele, şi 
ajungerea la armele de distrugere în masă. Astfel, dacă 
terorismul musulmanilor ar fi stopat, aceasta ar fi un progres 
major spre victoria în ceea ce unii numesc cel de-al Patrulea 
Război Mondial.  

Aşa ceva este posibil graţie unui contra-terorism conven-
ţional eficace44. Indivizii trebuie să fie tracasaţi, organizaţiile 
închise, reţelele distruse, frontierele supravegheate, transfe-
rurile de fonduri împiedicate, armele de distrugere în masă 
interzise. Dar aceste măsuri nu combat decât simptomele 
problemei, nu problema însăşi. Aceasta din urmă constă în 
motivarea care alimentează flama violenţei comise de către 
                                                 
44 Daniel PIPES, Comment mettre fin au terrorisme, http://www.arm 
ees.com/Comment-mettre-fin-au-terrorisme,12180.html, p. 1.  
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musulmani în numele Islamului. Această violenţă nu poate fi 
contracarată decât izolând motivul pentru care terorismul a 
devenit un aspect atât de marcant al vieţii musulmane.  

Această agresivitate nu rezultă din impulsiuni perverse ce 
dictează distrugerea prin ea însăşi; şi ea nu s-a ivit din religia 
islamică, care nu inspiră deloc o asemenea furie ucigaşă. Nu, ea 
provine din idei politice. Ideile nu joacă niciun rol în crimi-
nalitatea ordinară, care nu urmăreşte decât obiective pur 
egoiste. Dar ideile, în general cele care tind să schimbe lumea 
de o manieră radicală, sunt chiar în centrul terorismului şi mai 
ales a variantei sale suicidare. Contra celei mai mari părţi dintre 
noi, care acceptăm în general existenţa aşa cum este aceasta, 
utopiştii ţin să edifice o nouă ordine. Pentru a ajunge aici, ei 
afişează un dispreţ glacial pentru viaţa umană şi hrănesc 
ambiţia de a-şi realiza viziunea la nivel mondial. Există 
numeroase scheme utopice de acest tip, în frunte cu fascismul 
şi comunismul care au făcut zeci de milioane de victime.  

Legea islamică, prin promovarea jihadului, războiul 
sacru, alimentează utopia califatului, care, la rândul său, a rede-
venit un vis arzător. Adepţii acestei utopii recurg la violenţă, 
inclusiv la terorism, pentru a-şi promova viziunea lor asupra 
lumii.  

În acest context, forma cea mai eficace a contra-
terorismului constă în combaterea nu a teroriştilor, ci  a ideilor 
care îi motivează. Această strategie implică două etape 
principale45. Mai întâi, trebuie învinsă mişcarea islamistă cum 
au fost învinse mişcarea comunistă şi cea fascistă - la toate 
nivelurile şi în toate manierele, uzând de toate instituţiile, 
publice şi private. Această sarcină incumbă în esenţă toţi 
nonmusulmanii, căci comunităţile musulmane nu au în general 
capacitatea sau voinţa de a purga elementele lor islamiste.  

În schimb, doar musulmanii sunt în măsură să îndepli-
nească a doua etapă, formularea şi propagarea unui Islam 
                                                 
45 Daniel PIPES, art. cit., p.2.  
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modern, moderat, democratic, liberal, uman şi respectuos cu 
femeia. Aici, nonmusulmanii pot să vină în ajutor distanţându-
se de islamişti şi susţinându-i pe musulmanii moderaţi.  

 
4. Procedee de acţiune ale forţelor armate în lupta 
împotriva terorismului internaţional  

 Forţele armate atunci când primesc misiuni ce ţin de lupta 
împotriva terorismului internaţional folosesc diferite procedee 
de acţiune. Acestea se diferenţiază atât din punctul de vedere al 
locului unde se derulează – pe teritoriul naţional sau în afara 
acestuia -, cât şi a momentului în care se produc – înainte sau 
după ce actul terorist a avut loc.  

 Pe plan extern, forţele armate participă în cadrul unor 
Coaliţii multinaţionale, de regulă, sub mandat ONU, NATO, 
UE sau OSCE şi folosesc procedeele cunoscute în lupta armată.  
Pe plan naţional, participarea forţelor armate la lupta împotriva 
terorismului internaţional este limitată şi prin procedee de acţi-
une cum sunt cele prezentate în continuare.  

În ceea ce priveşte implicarea activă a armatei în lupta 
împotriva terorismului internaţional, pe teritoriul naţional, 
aceasta este aproximativ asemănătoare în principalele state 
europene46. Nici România nu face excepţie de la acest mod de 
raportare la terorismul internaţional.  

Practic, forţele armate vin să completeze activitatea struc-
turilor statale abilitate cu lupta contra terorismului internaţio-
nal, pe plan naţional, în două situaţii distincte.  

Mai întâi, atunci când s-a produs un atac sau atentat 
terorist asupra unei „ţinte” de pe teritoriul naţional. În acest 
caz, forţele armate vin să susţină material şi uman eforturile 
structurilor statele abilitate, prin lege, să ducă lupta concretă 

                                                 
46 Vezi: Philippe BONDITTI, Colombe CAMUS, Stephan 
DAVIDSHOVER, Emmanuel-Pierre GUITTE, Jean-Paul HANON, Le rôle 
des militaires dans la lutte contre le terrorisme, Les documents du C2SD, 
n°94, Centre d’étude en sciences sociales de la défense. 
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împotriva terorismului internaţional. O primă măsură ce se ia 
este trimiterea de specialişti şi utilaje din armată la locul/ 
locurile unde s-a produs atentatul. Este vorba fie de specialişti 
şi utilaje în protecţia NBRC (în cazul folosirii acestor mijloace 
de către terorişti), fie de medici şi spitale de campanie şi nu 
numai pentru acordarea primului ajutor celor afectaţi de atentat. 
În acelaşi timp, forţele armate pot ajuta structura naţională de 
coordonare a luptei împotriva terorismului internaţional şi pe 
următoarele domenii de activitate: transporturi. Armata dispu-
ne de mijloace de transport adecvate pentru a se implica activ 
în eliberarea căilor de acces la locul atacului terorist, precum şi 
de utilaje necesare pentru repararea infrastructurilor de trans-
port rutier şi feroviar; comunicaţii. Forţele armate au în dotare 
mijloace tehnice de comunicaţii securizate şi pe care atacul 
terorist nu le afectează ca pe cele civile. Astfel, convorbirile 
dintre conducerea structurii naţionale de coordonate a luptei 
antiteroriste şi ale reprezentanţilor puterii publice centrale/ 
locale cu locurile afectate de atacul terorist se pot derula în 
deplină siguranţă; resursa umană. Personalul armatei, prin sta-
tutul său, are un înalt grad de disponibilitate şi, prin urmare, 
poate fi trimis rapid în locul în care s-a produs atacul terorist. 
În plus, acest personal dispune şi de calificările necesare unei 
intervenţii competente de tip prim ajutor; infrastructură şi 
logistică. Forţele armate dispun de logistica şi infrastructurile 
necesare acordării sprijinului instituţiilor competente în lupta 
directă împotriva terorismului internaţional pe teritoriul naţio-
nal; evacuării persoanelor şi a unor bunuri din zona afectată 
de atacurile teroriste. Prin intermediul mijloacelor de transport 
din dotare forţele armate îşi aduc contribuţia la evacuarea 
persoanelor afectate de un eventual atac terorist; tehnica de 
geniu. Forţele armate prin unităţile şi subunităţile de geniu pot 
interveni, cu succes, în cazul unui atac terorist pe teritoriul 
naţional. Aceste structuri militare de geniu dispun de mijloace 
grele de spălare sau de lucru la infrastructuri ce prezintă 
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caracteristici similare echipamentelor civile. De aceea, ele pot 
fi folosite atât după producerea unui atentat terorist, cât şi la 
prevenirea acestuia.  

Apoi, forţele armate contribuie la prevenirea atacurilor 
teroriste prin intermediul informaţiilor culese şi procesate cu 
privire la activitatea unor organizaţii teroriste. Forţele armate 
dispun de servicii de informaţii capabile să culeagă şi să 
proceseze informaţii privind activitatea organizaţiilor teroriste 
internaţionale. Potrivit reglementărilor legale în vigoare, în fie-
care ţară în parte, aceste informaţii sunt aduse la cunoştinţa 
structurii ce coordonează lupta împotriva terorismului interna-
ţional. În plus, structuri militare ale forţelor armate naţionale 
participă la coaliţii multinaţionale sub mandat ONU, la lupta 
concretă împotriva terorismului internaţional. Astfel, forţele lor 
speciale şi serviciile de informaţii pot culege şi procesa o serie 
de informaţii privind activitatea unor grupări teroriste, date ce 
sunt apoi oferite, operativ, structurilor naţionale interesate.  

De regulă, acţiunile de tip antiterorist se realizează prin 
procedee cum sunt: prevederea (previziunea), prevenirea, 
descurajarea şi intervenţia. 

Prevederea urmăreşte să anticipeze desfăşurarea acţiu-
nilor terorist-diversioniste, obiectivele cel mai probabil vizate, 
perioada de timp în care se pot materializa, implicaţiile şi 
măsurile complete, având totodată în vedere atât posibilităţile 
proprii, cât şi pe cele ale adversarului. Efectiv prevederea 
acţiunilor teroriste se înfăptuieşte prin măsuri informative şi 
contrainformative realizate de S.R.I., S.I.E. şi de structurile cu 
sarcini specifice pe profil antiterorist din M.Ap.N., M.A.I. şi 
S.P.P. 

Prevenirea actelor teroriste are o paletă largă şi diver-
sificată de acţiuni şi se realizează în plan politic, diplomatic, 
juridic, moral şi propagandistic atât la nivel naţional, cât şi 
internaţional.  În cadrul strategiei globale de luptă împotriva 
terorismului internaţional, prevenirea se realizează de către 
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MApN prin: activităţi informativ-operative, în special de 
monitorizare şi control a elementelor teroriste care afectează 
obiectivele proprii; activităţi de pază, protecţie şi alte forme 
speciale de descurajare, îndrumate şi monitorizate de structurile 
specializate din cadrul Statului Major General, pentru asigu-
rarea securităţii personalului şi a obiectivelor autohtone şi străi-
ne de pe teritoriul naţional, precum şi a principalelor obiective 
militare române din străinătate, potenţial vizate de terorişti; 
activităţi de pregătire a intervenţiei pentru crize/urgenţe gene-
rate de acţiuni teroriste, în vederea limitării/combaterii efecte-
lor acestora; activităţi de informare şi relaţii publice; activităţi 
de cooperare internaţională; activităţi de instruire şi perfecţio-
nare profesională; activităţi destinate optimizării continue a 
cadrului legislativ, aplicabil categoriilor de misiuni ce revin 
M.Ap.N. 

Există trei forme distincte de prevenire ce sunt avute in 
vedere de către factorul militar, forme care se continuă şi se 
completează reciproc într-un singur plan integrator: 

Prevenirea pe termen lung, care este destinată să împie-
dice apariţia unei ameninţări majore şi este, în principal, apana-
jul domeniului politic şi diplomatic. Rolul armatei este de a 
conferi consistenţă acţiunilor politice prin punerea lor în prac-
tică şi a contribui la acţiunea de ansamblu, cu misiuni particu-
lare, concrete. Deschiderea armatei spre valorile occidentale, 
întâlnirile responsabililor militari la nivel zonal sau internaţio-
nal, efectuarea de stagii de pregătire în străinătate, schimburile 
de experienţă cu ocazia exerciţiilor comune, precum şi partici-
parea armatei la diferite operaţiuni externe, în cadrul războiului 
global împotriva terorismului, reprezintă acţiuni care se înscriu 
în această formă de prevenire. 

Prevenirea pe termen mediu acoperă zona de interes a 
domeniului strategic, se exercită în scopul prevenirii actului 
terorist şi se referă la punerea în practică a programelor de 
reformă: înfiinţarea şi operaţionalizarea Forţelor pentru 
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Operaţii Speciale; achiziţionarea de mijloace de intervenţie, 
acţiune şi culegere de informaţii; achiziţionarea unor sisteme 
de detecţie pentru securitatea fizică a obiectivelor militare; 
crearea cadrului instituţionalizat de acţiune al Forţelor pentru 
Operaţii Speciale; adaptarea strategiilor şi tacticilor de acţiune, 
în funcţie de tipul ameninţărilor. În cadrul aceloraşi măsuri se 
înscrie şi crearea, la nivelul Statului Major General, a unor 
structuri de specialitate, organe de conducere şi coordonare a 
capacităţii operaţionale specializate, destinate prevenirii şi 
combaterii acţiunilor teroriste. 

Prevenirea pe termen scurt se referă la punerea în 
practică a măsurilor necesare în cazul unei situaţii de criză. 
Acestea permit să se acţioneze în regim de urgenţă, şi presu-
pun: activarea progresivă a forţelor şi mijloacelor abilitate să 
acţioneze pentru asistenţă operaţională; punerea în practică a 
unor acţiuni de descurajare, prezenţa demonstrativă a unor 
mijloace aeriene, navale sau terestre; desfăşurarea de acţiuni 
punctuale de culegere de informaţii; acţiuni de luptă preventive 
duse de elemente ale forţelor pentru operaţii speciale, ca ultimă 
posibilitate de prevenire înainte de angajarea efectivă a forţelor. 

Intervenţia (riposta) este forma de acţiune violentă 
executată de forţele destinate combaterii actelor teroriste, 
folosind mijloace şi metode variate în timp foarte scurt. 

Pentru a-şi îndeplini rolul asumat în lupta împotriva 
terorismului internaţional, forţele armate trebuie să-şi realizeze 
structurile (de concepere, de conducere şi de execuţie nece-
sare), un sistem de pregătire corespunzător, o strategie pe 
măsură şi mijloacele tehnice de care are nevoie.  

În principiu, rolul forţelor armate în lupta împotriva 
terorismului internaţional, prin acţiuni de tip antiterorist, constă 
în: culegerea de informaţii despre structurile teroriste, baze de 
antrenament, depozite, sisteme de acţiune, reţele de comuni-
caţii, mod de conducere; protecţia obiectivelor proprii de 
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valoare strategică împotriva acţiunilor teroriste; participarea la 
lichidarea urmărilor atacurilor de tip terorist.  

Având în vedere cele arătate mai sus, o concepţie privind 
pregătirea antiteroristă armată ar trebui să cuprindă: elemente 
de cunoaştere a fenomenului terorist şi a implicaţiilor sale 
asupra stabilităţii sociale şi a securităţii economice, culturale şi 
militare; riscuri şi ameninţări de natură teroristă generale şi 
specifice; scopuri, obiective şi modalităţi de acţiune a tero-
rismului, aria lor de extindere, efecte imediate pe termen mediu 
şi pe termen lung; principii, norme şi reguli ale luptei împotriva 
terorismului internaţional; strategii antiteroriste şi modul lor de 
aplicare; tactici ale luptei împotriva terorismului internaţional; 
misiuni ce revin armatei, unităţilor şi subunităţilor; sisteme de 
interoperabilitate cu alte armate; modul de conducere; logistica. 

În conformitate cu legislaţia românească în vigoare, 
acţiunile teroriste desfăşurate pe teritoriul naţional pe timp de 
pace sunt combătute de forţele specializate ale S.R.I., M.A.I., 
S.P.P. În situaţii deosebite, în care amploarea unor asemenea 
acţiuni va depăşi posibilităţile forţelor specializate, la realizarea 
măsurilor de contracarare vor fi angajate şi unităţi ale forţelor 
speciale ale armatei, pregătite pentru astfel de misiuni. Ca 
urmare, în adoptarea formelor de luptă specifice – cercetarea, 
siguranţa, protecţia psihologică, încercuirea, blocarea, paza şi 
apărarea obiectivelor, transporturile şi telecomunicaţiile – 
trebuie avute în vedere toate elementele de acţiune în condiţii 
normale şi particularităţile acţiunilor teroriste. 

Un loc aparte în lupta dusă de forţele armate împotriva 
terorismului internaţional îl ocupă operaţiile speciale. Acestea 
sunt acţiunile desfăşurate de forţe cu pregătire specială, care au 
drept scop influenţarea situaţiei politice, economice, diploma-
tice, militare şi de altă natură a unui stat. Ele permit sistemului 
de comandă şi control să acţioneze într-un cadru suplu, poliva-
lent, discret şi sunt desfăşurate independent. Sunt forţe comple-
mentare forţelor convenţionale. 
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Operaţiile speciale diferă de acţiunile militare clasice prin 
amploare, durată, precizie şi, mai ales, prin capacitatea de 
adaptare la un mediu complex. Se deosebesc de acţiunile con-
venţionale prin următoarele caracteristici: au un grad ridicat de 
risc ceea ce presupune întrebuinţarea acestora numai în acţiuni 
asupra unor obiective de importanţă strategică sau operativă; 
comanda şi controlul direct exercitat la nivel strategic, ca 
urmare a implicaţiilor în plan militar şi politic; au un grad mare 
de confidenţialitate, care asigură realizarea surprinderii prin 
acţiuni în ascuns, de descurajare şi inducere în eroare; acţiunile 
se desfăşoară într-un mediu diferit de cel al celorlalte forţe 
angajate; au coerenţă cu forţele angajate în operaţiile conven-
ţionale; cunoaşterea aprofundată a mediului, eventual a limbii 
şi culturii din teatrul de acţiuni militare; capacităţi sporite de 
neutralizare, folosind mijloace de luptă speciale, de înaltă teh-
nologie, combinarea caracterului centralizat de luare a deciziei 
cu execuţia în general descentralizată, operaţiile speciale fiind 
dependente de informaţii detaliate, de o structură de comandă 
specializată şi de o conduită adaptată, necesită mijloace speci-
fice de comunicaţii, de infiltrare şi de susţinere, care sunt duse, 
în mod obişnuit, la mare distanţă de bază, în zone ostile sau 
sensibile; dependenţa de susţinerea terestră, aeriană şi navală 
specializată. 

În urma analizei caracteristicilor menţionate anterior, 
putem susţine că acţiunile de combatere a terorismului atât la 
nivel strategic, cât şi la nivel tactic de către forţele operaţionale 
sunt operaţiuni speciale. 

Intervenţia antiteroristă reprezintă ansamblul măsurilor 
defensive, realizate anterior producerii unor atacuri teroriste 
iminente, pentru reducerea vulnerabilităţii factorilor umani, 
specifici şi nespecifice, şi factorilor materiali. Acestea se exe-
cută de către structurile specializate care acţionează, de regulă, 
independent, în sprijinul protecţiei obiectivelor MApN la care 
există posibilitatea materializării unor potenţiali factori de risc, 
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în scopul prevenirii, blocării şi respingerii acţiunilor elemen-
telor ori grupărilor teroriste sau ostile, interzicerii pătrunderii 
acestora şi ocupării obiectivelor şi menţinerii ordinii interioare. 

Intervenţia contra-teroristă reprezintă ansamblul măsu-
rilor ofensive realizate în scopul capturării sau anihilării tero-
riştilor, eliberării ostaticilor şi restabilirii ordinii, în cazul 
desfăşurării ori producerii unui atac terorist. Aceasta se execută 
de structuri specializate, în cooperare cu alte forţe specializate 
ale organelor de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei naţio-
nale, la obiectivele militare ale Ministerului Apărării Naţionale, 
care sunt efectiv atacate sau ocupate de elemente ori grupări 
teroriste, în scopul capturării sau anihilării acestora, eliberării 
eventualilor ostatici şi restabilirii ordinii legale. 

Atunci când structuri militare româneşti participă la lupta 
împotriva terorismului internaţional acestea efectuează, în plus, 
următoarele activităţi: căutarea, descoperirea, atacarea şi distru-
gerea structurilor şi infrastructurilor teroriste din zona de res-
ponsabilitate; acţiuni în forţă asupra punctelor tari ale reţelelor 
teroriste, singure ori în cooperare cu alte forţe ale coaliţiei 
multinaţionale din teatrul de operaţii;  acţiuni în cadrul coaliţiei 
militare multinaţionale împotriva bazelor de antrenament inter-
naţionale, precum şi a altor structuri şi infrastructuri teroriste. 

Pregătirea forţelor care acţionează în cazul intervenţiei 
contra-teroriste trebuie să fie complexă, cu o înaltă specializare 
şi o disponibilitate permanentă. Pentru succesul misiunii, 
forţele militare trebuie să deţină: informaţii; armament perfor-
mant, adaptat misiunilor; echipament uşor, rezistent, adaptabil 
la timp, anotimp şi tip de operaţiune; tehnică militară şi de 
comunicaţii de ultimă generaţie. Subordonarea trebuie să fie 
strictă, iar conducerea flexibilă. 

Ministerul Apărării Naţionale asigură intervenţia antitero-
ristă la obiectivele proprii, în mod independent, precum şi 
intervenţia contrateroristă pentru protecţia altor obiective, la 
cerere,  individual ori în cooperare cu structuri militarizate. 
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Forţele armate nu operează izolat, ele acţionează în cadrul 
unui context politic şi constituie doar un aspect al ripostei unui 
stat împotriva acestui flagel infracţional deosebit de periculos. 
În contextul terorismului, forţele armate sprijină larg eforturile 
de aplicare a legii în scopul creării condiţiilor în care alte 
măsuri asigură soluţii pe termen lung. Acţiunea militară poate, 
de asemenea, contribui la campania generală (naţională şi 
internaţională) de luptă împotriva terorismului mondial prin 
desfăşurarea operaţiunilor de prevenire, împiedicare, constrân-
gere, scindare şi distrugere a grupărilor şi actelor teroriste. 
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Concluzii şi propuneri 
 Terorismul internaţional va continua şi în anii ce vin să 

constituie o ameninţare de securitate importantă. Metodele sale 
de acţiune nu vor cunoaşte schimbări fundamentale. Atentatele 
cu maşini capcană şi de tip „kamikaze” vor rămâne de 
actualitate. Ţintele vor continua să fie locurile aglomerate – 
pieţe, gări, staţii de metrou -, şi obiective cu valoare de simbol 
pentru ţara atacată. Efectele fizice vor rămâne tot relativ puţin 
semnificative, dar cele de natură psihologică  (teamă, panică, 
groază) şi psihosociale (diminuarea coeziunii sociale, a 
moralului, încrederii populaţiei în instituţiile statului) vor fi din 
ce în ce mai puternice.  

Forţele armate, pe plan intern, au un rol limitat în lupta 
împotriva terorismului internaţional. Ele vin să sprijine, potrivit 
prevederilor legale, instituţiile statului cu competenţe depline 
în domeniul luptei contra terorismului. Implicarea activă şi pe o 
scară mai largă a forţelor armate în lupta împotriva teroris-
mului, îndeosebi a celui internaţional, nu este benefică nici 
instituţiei militare, nici activităţii respective. Armata are, prin 
lege, alte misiuni în societatea în care fiinţează, în care se 
dovedeşte eficace şi benefică protejării populaţiei împotriva 
oricărei agresiuni militare externe.  

Participarea unor structuri ale forţelor armate la exerciţii, 
antrenamente şi simulări de acte teroriste pe teritoriul naţional 
la diferite obiective, împreună cu instituţiile statului respon-
sabile în materie de securitate internă, o considerăm benefică 
pentru succesul luptei împotriva terorismului internaţional. 

Actualizarea legislaţiei interne privind prevenirea şi com-
baterea terorismului este absolut necesară, având în vedere 
mutaţiile ce se produc în strategia şi tacticile de acţiune ale 
organizaţiilor teroriste, îndeosebi a celor cu vocaţie 
internaţională.  

Participarea forţelor armate naţionale la constituirea de 
coaliţii multinaţionale în vederea prevenirii actelor teroriste va 
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continua şi în viitor, având în vedere că nu sunt indicii că 
activitatea organizaţiilor teroriste internaţionale, îndeosebi a 
celor islamiste, va înceta în anii ce vin.  

Concertarea eforturilor statelor lumii în lupta contra 
terorismului internaţional va continua să rămână o necesitate şi 
în viitor. Atenţia trebuie acordată mai ales metodelor şi proce-
deelor de prevenire a actelor teroriste limitând ori eliminând 
total orice atingere adusă libertăţilor civile.  
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Anexe 

 
Anexa 1. Date statistice privind victimele luptei împotriva 
terorismului internaţional  
 

Tabel 1. Incidente teroriste în întreaga lume47 
              Ani              
Activităţi  

2005 2006 2007 2008 

Atacuri în lume 11.157 14.545 14.506 11.770
Atacuri: morţi şi răniţi, 
cel puţin o persoană 

  8.025 11.311 11.123   8.438

Atacuri: morţi, cel puţin o 
persoană 

  
5.127 

 
7.428

 
7.255

 
5.067

Atacuri fără morţi 6.030   7.117   7.251   6.703
Atacuri cu doar un mort   

2.880 
  4.139   3.994   2.889

Atacuri cu cel puţin 10 
morţi 

  
226 

     293     353      235

Atacuri: răniţi, cel puţin o 
persoană 

  
3.842 

  5.796   6.256   4.888

Atacuri: răpiri, cel puţin o 
persoană 

  
1.475 

  1.733   1.459   1.125

Oameni ucişi, răniţi sau 
răpiţi de terorişti în 
întreaga lume 

74.280 74.709 71.608 54.747

Oameni ucişi de terorişti 
în întreaga lume 

14.560 20.468 22.508 15.765

Oameni răniţi de terorişti 
în întreaga lume 

24.875 38.386 44.118 34.124

Oameni răpiţi de terorişti 
în întreaga lume 

34.845 15.855   4.982 4.858

 

                                                 
47 Country Reports on Terrorism 2008, 
http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2008/, p. 7. 
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Tabelul 2. Incidente teroriste  în Irak şi Afghanistan48 
 

        Ani            
Activităţi  

2005 2006 2007 2008 

Atacuri teroriste în 
Irak 

3.467 6.631 6.210 3.258 

Atacuri din care a 
rezultat cel puţin un 
mort, rănit sau răpit 

2.837 6.028 5.573 2.902 

Oameni ucişi, răniţi 
sau răpiţi de către 
terorişti  

20.722 38.878 44.012 19.083 

Atacuri teroriste în 
Afghanistan 

494 968 1.125  
1220 

Atacuri din care a 
rezultat cel puţin un 
mort, rănit sau răpit 

369 694 890 948 

Oameni ucişi, răniţi 
sau răpiţi de către 
terorişti 

1.551 3.556 4662 5423 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Adaptat după: Country Reports on Terrorism 2008, 
http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2008/, p. 8.  
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Anexa 2  
Acronime  
CCOA - Centrul de Coordonare Operativă Antiteroristă 
COCS - Convenţia Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai 
FLN- Frontul de eliberare naţional (Algeria) 
GWOT- Războiul global împotriva terorismului 
MApN- Ministerul Apărării Naţionale 
MAI- Ministerul Administraţie şi Internelor 
 NATO-Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord 
ONU- Organizaţia Naţiunilor Unite 
OSCE- Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare Europeană  
SNPCT- Sistemul Naţional de Prevenire şi Combatere a 

Terorismului 
SRI- Serviciul Român de Informaţii 
SIE-Serviciul de Informaţii Externe 
SPP- Serviciul de Protecţie şi Pază  
UE- Uniunea Europeană. 
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