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Tsunami, cutremure, vulcani în erupţie, uragane devastatoare, tornade, 
potop, mari revărsări de ape, inundaţii. Furtuni solare, încălzirea planetei, 
topirea gheţarilor, creşterea nivelului oceanelor. Şi, în acelaşi timp, împuţinarea 
resurselor energetice şi de apă potabilă, creşterea decalajelor economice, 
adâncirea faliei între bogaţi şi săraci, foametea (anual, pe planetă, mor, de 
foame sau de malnutriţie, 45 de milioane de oameni), războaie în mozaic, 
adică de toate felurile, recrudescenţă a violenţei, economie subterană, trafic 
de droguri, de carne vie şi de armament, terorism. Desigur, terorismul nu are 
nici o legătură cu încălzirea planetei, deşi catastrofele naturale sunt ele însele 
terorizante, dar se adaugă marilor ameninţări ale acestui început de secol. Pe 
măsură ce se dezvoltă, lumea este din ce în ce mai mult vulnerabilă la aceste 
ameninţări. Toate, dar absolut toate, lovesc fără cruţare oamenii şi ţările lor. Nu 
se poate spune că, la ora actuală, există vreun om sau vreo ţară pe planetă la 
adăpost de toate aceste rele, de toate aceste necazuri. Trăim vremuri grele, chiar 
dacă astfel de vremuri au mai fost cândva. Poate în epoca glaciaţiilor, poate 
în vremea potopului... Ionosfera protectoare este bombardată fără încetare de 
radiaţia solară şi de cea cosmică şi nu ştim cât va mai rezista, stratul de ozon 
se subţiează, pământul se scufundă, de parcă ar fi, aşa cum spuneau odinioară 
bătrânii, sfârşitul lumii... Sfârşitul lumii este încă departe, dar necazurile lumii 
sunt mereu aproape. Potopul a lovit din nou România, de parcă n-ar fi fost 
lovită destul, în fiecare an sau chiar de mai multe ori pe an, fie de inundaţii şi 
revărsări de ape, fie de incendii, fie de cutremure... Pământul dat românilor 
din rezerva lui Dumnezeu se revoltă, nu ne mai rabdă, spun unii. Alţii cred că 
ne plătim păcatul tăierii crengii de sub picioare. Dacă suprafaţa împădurită a 
unei ţări scade sub 30 la sută, se schimbă regimul pluvionar, deci şi clima din 
acea ţară. Azi, România a mai lăsat pădurilor, doar 26 la sută din teritoriul 
său, şi asta nu din mărinimia sau conştienţa cuiva, ci pentru că aceasta este 
capacitatea distrugătoare a tăietorilor de păduri. Nu pot mai mult. Pentru că, 
dacă ar putea, ar tăia şi pădurile care ar trebui să apară în secolul al XXII-lea. 
Le-ar tăia în avans, ca să scoată profit... Alţii, de prin alte părţi ale lumii, nu-şi 
bat joc de acest dar al lui Dumnezeu, pe care-l reprezintă pădurile. În Israel, 
spre exemplu, pentru a tăia un copac, trebuie să demonstrezi că acel copac este 
bolnav. În Paris, cu câţiva ani în urmă, pentru a se tăia o ramură uscată dintr-un 
plop aflat în curtea ambasadei României, a fost nevoie de aprobarea primăriei, 
care a fost obţinută cam într-un an. Iar ramura uscată au tăiat-o specialiştii. 
În Statele Unite ale Americii, în jurul localităţilor, au crescut adevărate păduri, 
şi nimeni nu se atinge de ele... Pentru că, aşa cum scria pe un panou, undeva 
pe Valea Ialomiţei, „odată cu ultimul copac, va pieri şi ultimul om“... Fiecare 
copac produce oxigen pentru 40 de oameni...

Zilele acestea, Marea Britanie a fost lovită de un act terorist. În metroul 
din Londra şi într-un autobuz etajat, au răsunat explozii. Cincizeci şi doi de 
oameni au murit, câteva sute au fost răniţi. Atacatorii erau cetăţeni britanici, 
islamişti, probabil, dintre cei extremişti, dintre cei fanatici. Cu câtva timp în 
urmă, după declaraţiile poliţiei londoneze, fuseseră vreo trei luni în Pakistan. 
Noi am subliniat, alături de mulţi alţi cercetători, că majoritatea teroriştilor, 
chiar dacă provin din coridorul islamic sau din Marele Orient Mijlociu, nu 
domiciliază acolo, ci în ţările din Occident. Aici au urmat şcoli, aici trăiesc, 
aici beneficiază de avantajele civilizaţiei de tip occidental... Şi, totuşi, ei nu 
se întorc liniştiţi şi luminaţi acasă, să pună şi acolo în operă învăţătura lor, 
precum o făceau intelectualii români din secolele trecute, care au studiat şi ei în 
Occident, ci lovesc cu furie tocmai ţările care i-au primit şi i-au instruit... Unii 



IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2005�

ARGUMENT

ar spune că au temeinice motive să o facă, întrucât civilizaţia occidentală exercită puternice presiuni 
asupra lumii islamice încremenită în sloganuri şi inflexibilitate. Nu există însă nici un argument pe 
lumea aceasta care să justifice atacarea şi uciderea populaţiei, crima abominabilă.

După cum se constată, terorismul loveşte puternic în lumea civilizată şi nu neapărat pentru că o parte 
dintre aceste ţări au trupe în Irak. Statele Unite ale Americii au fost lovite în 2001, înaintea celui de al 
doilea război din Irak şi la un deceniu după primul. Turcia şi Rusia nu pot fi condamnate pentru războiul 
din Irak, şi totuşi sunt sistematic lovite de acţiuni teroriste. Nici Marea Britanie nu a fost lovită din acest 
motiv. Teroriştii au lovit, de asemenea, Japonia, Rusia, China, Franţa, adică cele mai dezvoltate ţări de 
pe planetă, G-8, plus Spania şi alte ţări, unele chiar din coridorul islamic, şi continuă să se răzbune, 
într-un mod primitiv, pe nişte oameni care n-au nici o vină că s-au născut în ţări civilizate, că trăiesc în 
mod civilizat. Dar lumea nu se sperie atât de uşor. 

Calmul britanic, cunoscut şi recunoscut de toată lumea, a ieşit din nou la iveală. Londonezii nu 
s-au lamentat, n-au vărsat lacrimi în faţa camerelor de luat vederi, n-au blestemat cerul şi pământul, 
ci şi-au îngropat morţii şi, sub conducerea autorităţilor, au trecut imediat la treabă. Impresionantă 
această stăpânire de sine, această putere de a accepta realitatea şi de a continua viaţa. Aceeaşi pe 
care o întâlnim, într-un fel, şi la ţăranul român căruia, în miez de vară, puhoaiele i-au distrus casa şi 
agoniseala de o viaţă.
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MANAGEMENTUL CRIZELOR
                    Florian PINŢA

În mediul internaţional sunt vehiculate 
mai multe definiţii ale crizei, dar în prezent nu 
există unanimitate în definirea acestui concept, 
datorită complexităţii şi spectrului foarte larg de 
manifestare a acestui fenomen. 

La Summit-ul de la Praga din 2002 s-au 
luat decizii importante pentru asigurarea unei 
capacităţi înalte de reacţie pentru a răspunde 
cerinţelor gestionării crizelor

Angajamentele României ca stat membru 
NATO şi faptul că Alianţa se află în plin proces 
de transformare şi adaptare la noile tipuri de 
confruntări, reprezintă elemente importante de 
analiză a cadrului legislativ şi capacităţilor 
existente la nivel naţional, care evidenţiază 
necesitatea reconfigurării şi armonizării 
legislaţiei interne şi a mecanismelor de elaborare 
şi implementare a deciziilor politice şi politico-
militare la nivel naţional, prin care setul de măsuri 
de răspuns la crize să se adapteze şi să devină 
compatibil cu cerinţele, procedurile şi structurile 
existente la nivelul Alianţei. 

1. Dezvoltări ale conceptului de criză în noul 
mediu de securitate internaţională

Secolul XX, dincolo de a fi secolul celor mai 
puternice imperii şi dispariţiei lor fulgerătoare, 
secolul singurelor războaie mondiale ale istoriei 
şi secolul celor mai extraordinare revoluţii 
tehnologice, este secolul în care s-a conceptualizat 
fenomenul „criză”. În prezent, criza, la fel ca 
şi războiul, a devenit o noţiune universală, ca 
o consecinţă a spectrului larg al riscurilor şi 
ameninţărilor din mediul internaţional de securitate, 
potenţial generatoare de crize, care determină 
o gamă extrem de variată de crize subsecvente 
atât prin natură, cât şi prin intensitatea, viteza de 
evoluţie şi amploarea acestora.

În mediul internaţional sunt vehiculate mai 
multe definiţii ale crizei, însă, în prezent, nu există 
unanimitate în definirea acestui concept şi, cu atât 
mai mult, a celui de criză internaţională, aceasta 
datorându-se tocmai complexităţii şi spectrului 

foarte larg de manifestare a acestui fenomen. Se 
pot însă identifica elementele caracteristice, cu 
relevanţă în abordarea geostrategică şi geopolitică, 
respectiv a acelora care fac trimiteri la domeniul 
politico-militar, a căror manifestare poate afecta 
grav valorile dreptului internaţional, pacea şi 
securitatea ţărilor şi popoarelor, cooperarea 
dintre state şi relaţiile acestora, la nivel regional, 
zonal, continental sau chiar planetar. Din această 
perspectivă, criza reprezintă fie „o situaţie în care 
există o ameninţare la adresa valorilor, intereselor 
sau obiectivelor prioritare ale părţilor implicate”1 
sau „un moment critic ce intervine în evoluţia vieţii 
internaţionale, a raporturilor între state, a unui 
sistem, regim sau guvern. Asemenea momente 
se caracterizează prin ascuţirea contradicţiilor, 
apariţia unor fenomene de încordare, schimbări 
în raportul de forţe”2. Putem, astfel, considera 
criza drept o situaţie care ameninţă fundamental 
securitatea valorilor umane şi materiale, cu cauze 
mult mai profunde, cu implicaţii din cele mai grave 
şi cu necesitatea unei intervenţii rapide pentru 
gestionarea acesteia. 

Principalele caracteristici ale unei crize, 
recunoscute în mediul cercetătorilor în domeniul 
strategiei şi geopoliticii, care o individualizează de 
starea de normalitate şi care particularizează tipul 
de reacţie pentru revenirea la o nouă stabilitate, şi 
în jurul cărora se poate defini acest concept, sunt: 

• schimbare negativă severă în mediul naţional 
sau internaţional; 

• existenţa unor interacţiuni disruptive între 
părţi; 

• ameninţarea valorilor fundamentale ale unui 
stat/organizaţie; 

• probabilitatea înaltă de apariţie a unor acţiuni 
militare ostile; 

• gradul ridicat de surpriză şi incertitudine; 
• existenţa unui timp la dispoziţie foarte scurt 

pentru pregătire şi/sau răspuns.

În aceste condiţii, criza poate fi definită ca 
,,situaţia generată de evenimentul excepţional 
produs la nivel naţional sau internaţional, prin 

ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ
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care sunt ameninţate sau perturbate valorile 
fundamentale, echilibrul şi stabilitatea politică, 
economică şi socială a ţării, drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale cetăţenilor, valorile materiale 
şi culturale, mediul înconjurător, interesele 
şi obiectivele statului, precum şi îndeplinirea 
obligaţiilor sale internaţionale, pentru a cărui 
înlăturare este necesară adoptarea şi punerea în 
aplicare, unitar şi oportun, a unor măsuri specifice 
pentru revenirea la starea de normalitate3”.

 Mediul de securitate internaţională de la 
sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI 
este caracterizat de o creştere semnificativă a 
asimetrismului ameninţărilor. Deşi posibilitatea 
declanşării unor confruntări militare majore, între 
coaliţii de state, devine tot mai puţin probabilă, 
mai ales în spaţiul euro-atlantic, securitatea 
internaţională rămâne instabilă, dificilă şi 
complexă. 

Ameninţarea reprezentată de proliferarea 
armelor de distrugere in masă este în creştere şi, 
probabil, că noi şi noi state, unele dintre acestea 
considerate periculoase, vor intra în clubul nuclear, 
această dinamică având capacitatea de a schimba 
fundamental echilibrul de forţe, cel puţin la nivel 
regional. 

Fenomenul terorist internaţional constituie una 
dintre principalele ameninţări la adresa societăţii 
umane şi a securităţii internaţionale, continuând să 
reprezinte un pericol social deosebit de grav, atât 
pentru structura şi coeziunea socială, cât şi pentru 
securitatea indivizilor şi a statelor, în special 
atunci când în actele teroriste sunt folosite arme de 
distrugere în masă. 

O formă nouă de ameninţare asimetrică o 
constituie „ciberatacurile”, care încearcă, pe 
lângă exploatarea bazelor sistemelor financiare, 
comerciale si ale pieţelor de capital mondiale, 
accesarea şi/sau blocarea sistemelor informatice 
critice specifice infrastructurilor naţionale sau 
internaţionale de securitate şi apărare.

 Nu în ultimul rând, fenomenul tot mai accentuat 
de colaps intrastatal generat de incapacitatea unor 
guverne de gestionare eficientă a problemelor 
economice şi sociale interne coroborată, dar nu 
obligatoriu, cu existenţa unor facţiuni cu ideologie 
extremistă sau anarhistă, este un potenţial generator 
de crize.

Generalizând, se poate face o clasificare a 
crizelor din punct de vedere al cauzelor asimetrice 
ce le pot genera, astfel:

• crize generate de acţiuni teroriste; 
• crize generate de atacuri/incidente majore 

cu materiale chimice, biologice, radiologice sau 
nucleare; 

• crize de natură etnico-religioasă; 
• crize generate de migraţia excesivă - 

umanitare; 
• crize generate de atacuri cibernetice; 
• crize generate de dezastre naturale majore; 
• crize generate de întreruperea funcţionării 

unor sisteme vitale ale infrastructurii naţionale - 
sistemul energetic, de comunicaţii.

Managementul crizelor la nivelul Alianţei 
Nord-Atlantice

În contextul mediului internaţional de securitate 
de la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului 
XXI, în care asimetrismul ameninţărilor deţine o 
pondere semnificativă, a devenit tot mai pregnant 
faptul că un management eficient al crizelor se 
poate realiza numai printr-un sistem integrat şi 
flexibil de structuri şi capabilităţi, care să fie în 
măsură să răspundă întregii tipologii de ameninţări 
şi riscuri. 

Această tendinţă s-a manifestat şi la nivelul 
Alianţei Nord-Atlantice care, după Summit-ul 
de la Washington din 1999, a conştientizat faptul 
că structura de comandă şi de forţe, precum şi 
acordurile şi aranjamentele existente nu mai sunt 
adaptate la riscurile şi ameninţările pe care Alianţa 
le-ar putea întâmpina în viitor, iar noul Concept 
Strategic al Alianţei identifică managementul 
crizelor ca o misiune fundamentală şi angajează 
NATO, în conformitate cu art. 7 al Tratatului de la 
Washington. 

Atacurile teroriste din septembrie 2001 şi cele 
ulterioare au dovedit, o dată în plus, necesitatea 
dezvoltării unui sistem de consultare la nivel aliat, 
a unor proceduri, capabilităţi militare şi civile 
de răspuns şi a unui mecanism de planificare a 
resurselor pentru gestionarea crizelor, inclusiv 
a celor specifice urgenţelor civile, precum şi 
necesitatea adaptării acestuia la un spectru larg de 
ameninţări neconvenţionale şi asimetrice. 

În acest sens, Summit-ul de la Praga din 
2002 a luat decizii importante privind postura 
defensivă generală NATO. Astfel, au fost stabilite 
liniile directoare pentru reorganizarea structurii 
de comandă a NATO, s-a aprobat Pachetul de 
Capabilităţi de la Praga (PCC) şi s-a dezvoltat 
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conceptul Forţei de Răspuns a NATO (NATO 
Response Force), toate acestea îndreptate în scopul 
asigurării unei capacităţi înalte de reacţie, pentru a 
răspunde cerinţelor gestionării crizelor.

Sistemul NATO de Răspuns la Crize (NCRS 
– NATO CRISIS RESPONSE SYSTEM), a 
cărui dezvoltare teoretică a început în 2001, este 
conceput astfel încât să asigure un nivel optim 
de pregătire, operaţionalitate şi funcţionalitate 
a tuturor structurilor de comandă şi execuţie 
din cadrul NATO şi, în acelaşi timp, să pună la 
dispoziţia Alianţei un set de opţiuni şi măsuri, 
care să asigure o reacţie oportună şi unitară, sub 
un strict control politic, pentru a răspunde oportun 
şi selectiv întregului spectru al situaţiilor de criză 
cu care Alianţa s-ar putea confrunta, inclusiv al 
celor subsecvente articolului 5 al Tratatului de la 
Washington. 

NCRS este destinat să fie aplicabil la o gamă 
diversă de operaţii pe care Alianţa le poate 
desfăşura în domeniul gestionării crizelor, cele mai 
importante fiind: operaţii de descurajare şi apărare 
colectivă, operaţii de răspuns la crize non-articol 
5 (în sprijinul păcii, de extracţie, de evacuare 
non-combatanţi, impunerea de embargo), apărare 
contra terorismului, contra-proliferarea armelor de 
distrugere în masă (ADM) şi vectorilor purtători, 
managementul de consecinţe. 

Aşa cum se observă, aceste tipuri de operaţii 
acoperă un spectru larg de crize ipotetice, atât cele 
specifice articolului 5, cât şi non-articol. 5, aşa cum 
au fost agreate la summit-urile de la Washington şi 
Praga. 

Procesul de gestionare a crizelor se realizează 
de către structura de comandă a NATO, ce a 
fost restructurată, ca urmare a deciziilor luate la 
Summit-ul de la Praga, tocmai pentru a răspunde 
cerinţelor noilor provocări la care este supusă 
Alianţa. 

Structura de decizie politică pentru gestionarea 
crizelor este Consiliul Nord-Atlantic, care asigură 
controlul politic civil, supervizarea şi autorizarea 
desfăşurării întregului proces de gestionare a 
crizelor. 

Conducerea operaţională a procesului 
de gestionare a crizelor este atributul 
Comandamentului Aliat pentru Operaţii (Allied 
Command for Operation – ACO), care, în funcţie 
de caracteristicile crizei, poate delega această 
competenţă unuia din cele două comandamente 
întrunite regionale, un element important fiind 

constituit de existenţa comandamentelor întrunite 
operaţionale mobile (CJTF HQs), dislocabile în 
orice regiune a globului, dacă situaţia de criză o 
impune.

Gestionarea situaţiilor de criză se realizează în 
concordanţă cu natura, intensitatea şi amploarea 
situaţiei de criză, prin punerea în aplicare a unui 
set de opţiuni şi măsuri comprehensive, care se 
completează reciproc, cu grad de aplicabilitate 
generală, care nu sunt specifice nici unei 
succesiuni predeterminate de evenimente. Aceste 
opţiuni şi măsuri sunt grupate în patru componente 
complementare, şi anume:

Opţiunile preventive - măsuri generale de 
acţiune, de ordin diplomatic, economic, militar etc., 
care acoperă, de regulă, stadiile iniţiale ale unei 
crize în dezvoltare, când evoluţia unor evenimente 
dintr-o ţară generatoare de risc sau intenţiile acesteia 
pot genera efecte asupra securităţii internaţionale, 
sau a statelor membre ale Alianţei. Prin aplicarea 
lor se poate influenţa comportarea acestor ţări şi 
evita degenerarea crizei într-un conflict.

Aceste opţiuni nu au caracter obligatoriu, 
implementarea lor reprezentând o decizie a fiecărui 
stat membru NATO. Opţiunile preventive au rolul 
de a transmite un mesaj clar privind fermitatea 
Alianţei în rezolvarea crizei, fără recurgerea la 
paşi operaţionali mai concreţi, reflectând în acest 
fel hotărârea de soluţionare a diferendelor prin 
mijloace paşnice. Totuşi, trebuie remarcat faptul 
că unele din opţiuni au un caracter defensiv şi 
preventiv, această dublă dimensiune fiind proiectată 
astfel încât să le mărească eficienţa. 

Măsurile de răspuns la crize reprezintă 
componenta esenţială a Sistemului NATO de 
Răspuns la Crize (NCRS) şi sunt acţiuni predefinite, 
planificate din timp şi disponibile imediat pentru 
a fi implementate de către ţările membre sau de 
către comandamentele NATO. Aceste măsuri se 
referă la întărirea posturii Alianţei şi îmbunătăţirea 
gradului de operativitate a forţelor şi mijloacelor 
acesteia, iniţierea procesului de activare a forţelor, 
creşterea gradului de protecţie a acestora, a 
populaţiei şi teritoriului Alianţei, precum şi 
dezvoltarea unor opţiuni de răspuns. Măsurile 
acoperă toate domeniile activităţilor militare şi 
civile, de la aspectele de personal, informaţii, 
operaţii şi încheind cu logistica şi informarea 
publică, iar implementarea lor are scopul de a 
scurta procesul de pregătire şi activare a forţelor 
şi de a creşte capacitatea de reacţie a Alianţei în 
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situaţii de criză.
De regulă, crizele sunt însoţite în mod inerent de 

riscul surprinderii, care poate fi aplicat, în principal, 
dimensiunii temporale – absenţa avertizării sau 
a răspunsului la avertizare – dar şi mijloacelor şi 
metodelor utilizate de adversar. 

În acest sens, Contracararea Surprinderii 
cuprinde acele acţiuni defensive, militare şi civile, 
care trebuie executate cu rapiditate, pentru siguranţa 
forţelor Alianţei, populaţiei şi/sau instalaţiilor-
cheie, atât militare cât şi civile, în cazul unui atac 
sau iminenţei unui atac cu avertizare limitată. 

Contra-Agresiunea marchează tranziţia de la 
o situaţie de pregătire şi dezvoltare a capacităţii 
operaţionale la una de autorizare a angajării 
forţelor NATO, în acord cu Articolul 5 al Tratatului 
de la Washington împotriva statelor, actorilor non-
statali sau forţelor militare care conduc sau sprijină 
activ agresiuni împotriva teritoriului sau forţelor 
Alianţei. 

În unele situaţii este foarte posibil ca, în scopul 
recuperării teritoriului statelor membre, ori pentru a 
proteja forţele sau instalaţiile proprii, Contracararea 
Agresiunii să fie necesar a fi implementată aproape 
imediat după declararea Contracarării Surprinderii. 
Sistemele naţionale de avertizare şi cele NATO de 
Avertizare Informativă (NIWS) trebuie, în mod 
normal, să furnizeze indicatori care să releve stadiul 
incipient al crizei, şi în funcţie de aceasta, se poate 
iniţia o cerere de declarare a Contra-Agresiunii 
înaintea declarării Contra-Surprizei, în baza unei 
cereri oficiale adresate Consiliului Nord-Atlantic. 
Totuşi, deşi ambele componente sunt strâns legate, 
nu este neapărat necesar să existe instaurată starea 
de Contra-Surpriză pentru a se declara starea de 
Contra-Agresiune.

Alianţa este pregătită să desfăşoare întreaga 
gamă de operaţii specifice gen „Articol 5” şi „non 
Articol 5”, în circumstanţe care, în multe cazuri, 
sunt dificil de prevăzut. Se poate afirma că o 
criză este, în felul ei, unică. Cu toate acestea, la 
nivelul NATO, procesul de gestionare a crizelor 
se structurează şi se organizează pe cinci faze 
distincte de consultare şi luare a deciziilor.

Faza 1 - Indicii şi avertizări asupra unei 
posibile sau actuale crize - face trecerea de la 
starea de normalitate la cea de criză, în care 
elementul esenţial îl reprezintă Sistemul NATO 
de Avertizare şi Informaţii (NIWS) destinat să 
asigure descoperirea indicilor de apariţie a unei 
crize care poate afecta securitatea Alianţei sau 

unui stat membru. Pe baza informaţiilor primite, 
Consiliul Nord-Atlantic poate decide dacă Alianţa 
se va implica sau nu în rezolvarea crizei.

Decizia de implicare a Alianţei declanşează 
Faza 2-a - Evaluarea situaţiei şi a implicaţiilor 
asupra securităţii Alianţei, pe timpul căreia începe 
Procesul de Estimare Politico-Militară, care se 
extinde în fazele a 2-a şi a 3-a ale procesului şi 
este destinat să asigure Consiliului Nord-Atlantic 
o evaluare completă şi comprehensivă despre 
caracteristicile crizei şi implicaţiile existente 
sau potenţiale pentru Alianţă. Pe baza acestei 
estimări, Consiliul Nord-Atlantic decide ulterior 
acceptarea unui curs de acţiune pentru soluţionarea 
crizei. Totodată, trecerea la faza a 2-a dă dreptul 
Comandamentului Aliat pentru Operaţii să declare, 
în funcţie de caracteristicile crizei, o serie de 
măsuri de răspuns la crize preautorizate.

În contrast cu fazele precedente, descriptive 
în esenţa lor, Faza 3-a - Dezvoltarea opţiunilor 
de răspuns -  urmăreşte să dezvolte strategia de 
răspuns a Alianţei. Scopul final al acestei faze 
este de a iniţia, dacă este cazul, planificarea 
operaţională şi/sau activarea aranjamentelor de 
planificare a urgenţelor civile, dacă în această 
fază criza nu a fost rezolvată. Comitetul Militar 
dezvoltă Estimarea Militară Strategică, în timp ce 
consideraţiile politice, de planificare pe urgenţe 
civile şi de altă natură non-militară sunt dezvoltate 
în paralel de celelalte comitete de specialitate. 
Toate aceste evaluări se concentrează în Estimarea 
Politico-Militară, pe baza căreia se elaborează 
ulterior Directiva de Iniţiere a Consiliului Nord-
Atlantic. Directiva de Iniţiere, supusă aprobării 
Consiliului, trebuie să stabilească foarte clar 
obiectivele strategice, statutul final dorit (end state-
ul) şi să definească opţiunile de răspuns şi misiunile, 
precum şi premisele şi limitările existente. 

Prin Directiva de Iniţiere, Consiliul Nord-
Atlantic aprobă trecerea la faza 4-a, iar autorităţile 
militare ale Alianţei şi celelalte comitete 
relevante sunt însărcinate să iniţieze planificarea 
operaţională. 

Faza 4-a – Planificarea şi desfăşurarea 
operaţiei de răspuns - este cea mai importantă 
etapă a întregului proces de gestionare a crizei. 
Se focalizează pe planificarea operaţiei de răspuns 
şi executarea acesteia. Punerea în aplicare a 
Directivei de Iniţiere a Consiliul Nord-Atlantic 
se va materializa în Concepţia pentru Operaţie 
(CONOPS), urmată de planul de Operaţii 
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(OPLAN), elaborarea ambelor documente fiind 
responsabilitatea Comandamentului Aliat pentru 
Operaţii. Pentru operaţiile non-militare se execută 
o serie de paşi specifici, ca, de exemplu, punerea 
în aplicare a acordurilor în domeniul urgenţelor, 
coordonate de Comitetul NATO de Planificare a 
Urgenţelor Civile. 

Faza 5-a – Revenirea la stabilitate - reprezintă 
etapa de reevaluare a situaţiei şi, în funcţie de 
evoluţia acesteia şi atingerea obiectivelor formulate 
în Directiva Consiliul Nord-Atlantic, se încheie cu 
retragerea forţelor Alianţei. 

Trebuie înţeles că trecerea prin fazele 2-4 nu 
este obligatorie. În funcţie de eficienţa aplicării 
opţiunilor preventive şi a unor măsuri de răspuns 
în fazele incipiente ale unei crize, este posibil ca 
aceasta să nu degenereze şi revenirea la stabilitate 
să se producă fără să fie necesară dezvoltarea unor 
operaţii - fazele 3 şi 4. 

Acest proces trebuie privit, însă, într-o 
dezvoltare ciclică, astfel încât, în funcţie de 
evoluţia situaţiei din zona de criză, este posibil ca 
întregul proces să fie reluat pentru dezvoltarea unui 
nou curs de acţiune, indiferent dacă este în discuţie 
o escaladare a crizei sau o de-escaladare. În plus, 
procesul de gestionare a crizelor nu trebuie privit 
ca un fenomen izolat, ci în strânsă corelaţie cu 
procesul de planificare operaţională, acestea două 
sprijinindu-se şi completându-se reciproc în ceea 
ce priveşte aplicarea măsurilor de răspuns la crize 
şi elaborarea/implementarea planurilor de operaţii. 
Un alt aspect important îl constituie faptul că, 
pentru ca aceste măsuri de răspuns la crize să fie 
funcţionale, la dispoziţia Alianţei trebuie să existe 
permanent o structură de forţe gata de intervenţie. 
În acest sens a fost constituită Forţa de Răspuns a 
NATO (NRF). 

Pe de altă parte, succesul unei măsuri de răspuns 
la criză depinde de modul de implementare de 
către statele membre, deoarece o măsură odată 
declarată nu devine obligatoriu de implementat 
pentru naţiuni. Chiar dacă un stat membru a fost 
de acord cu declararea unei măsuri, pot exista 
limitări legislative naţionale care pot influenţa 
viteza şi proporţia în care naţiunile pot implementa 
o măsură, ceea ce poate afecta eficienţa acesteia la 
nivel aliat. În prezent, Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a sistemului este finalizat, urmând ca 
acesta să fie aprobat de către NAC în toamna anului 
2005. Este de aşteptat ca, probabil, la începutul 
anului 2006, să intre oficial în funcţiune. 

3. Managementul crizelor la nivel naţional

 Textul modificat al Constituţiei României, la 
Art. 118, precizează dimensiunile sub care trebuie 
abordate apărarea şi securitatea naţională. 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării i se extind 
atribuţiile de organizare şi coordonare unitară a 
activităţilor referitoare la apărarea şi securitatea 
naţională şi la cele care privesc „participarea la 
menţinerea securităţii internaţionale şi la apărarea 
colectivă în sistemele de alianţă militară, precum şi 
la acţiuni de menţinere sau restabilire a păcii”4. 

În concordanţă cu obiectivele de politică 
externă şi angajamentele internaţionale asumate, 
Armata României trebuie să fie în măsură să 
pregătească, desfăşoare şi susţină participarea 
unor forţe la operaţii întrunite multinaţionale, 
în scopul soluţionării situaţiilor de criză care 
afectează interesele naţionale şi ale comunităţii 
internaţionale.

Participarea Armatei României la operaţii 
internaţionale, atât în cadrul Alianţei Nord-
Atlantice, cât şi al unor coaliţii, sunt reglementate 
juridic la nivel naţional, pe baza Cartei ONU, 
acordului de aderare la NATO şi altor protocoale 
de colaborare internaţionale sau regionale la care 
România este parte şi se desfăşoară în condiţiile 
consensului părţilor aflate în conflict, iar forţa 
armată nu se foloseşte decât pentru autoapărare 
şi ca mijloc de ultimă instanţă. Forţele destinate 
de către partea română participă la aceste tipuri de 
operaţii cu aprobarea Parlamentului, în baza unei 
solicitări oficiale adresate României de NATO, 
ONU sau OSCE, în funcţie de resursele financiare 
puse la dispoziţie de către Guvernul României.

Angajamentele României, ca stat membru 
NATO, şi faptul că Alianţa se află în plin proces 
de transformare şi adaptare la noile tipuri de 
confruntări, reprezintă elemente importante de 
analiză a cadrului legislativ şi capacităţilor existente 
la nivel naţional, care evidenţiază necesitatea 
reconfigurării şi armonizării legislaţiei interne 
şi a mecanismelor de elaborare şi implementare 
a deciziilor politice şi politico-militare la nivel 
naţional, prin care setul de măsuri de răspuns la 
crize să se adapteze şi să devină compatibil cu 
cerinţele, procedurile şi structurile existente la 
nivelul Alianţei Nord-Atlantice - Sistemul NATO 
de Răspuns la Crize (NATO Crisis Response 
System - NCRS). 
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În prezent, în România nu există un sistem 
naţional integrat pentru gestionarea crizelor. 
Legislaţia existentă este insuficientă şi nu acoperă 
întreaga problematică a domeniului „criză”, iar 
la nivel naţional nu se dispune de o strategie de 
acţiune unitară, care să se adreseze întregului 
spectru de tipuri de crize. Din punct de vedere 
structural şi legislativ sunt reglementate numai 
aspectele referitoare la situaţiile de urgenţă şi 
prevenirea şi combaterea terorismului.

În domeniul urgenţelor, considerat ca o formă 
de manifestare a crizelor, este deja constituit, în 
baza Legii nr. 15 din 2005, Sistemul Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă5, proiectat 
să funcţioneze sub coordonarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor, fiind, în principiu, 
compus din comitete şi centre operative/
operaţionale pentru situaţii de urgenţă la nivel 
naţional, precum şi la nivelul ministerelor şi 
altor instituţii publice centrale, al Municipiului 
Bucureşti, judeţelor şi municipiilor (oraşelor). 

În acest cadru, la nivelul Ministerului Apărării 
Naţionale, a fost înfiinţat Comitetul Ministerial 
pentru Situaţii de Urgenţă, care reprezintă structura 
deliberativă, de sprijin al managementului, 
destinată pentru pregătirea deciziei ministrului 
apărării naţionale, precum şi pentru avizarea, 
planificarea, îndrumarea şi controlul participării 
forţelor şi mijloacelor armatei la prevenirea şi 
gestionarea unor situaţii de urgenţă.

Conducerea operaţională a forţelor şi 
mijloacelor aparţinând Ministerului Apărării 
Naţionale, pe timpul participării la misiuni de 
intervenţie în situaţii de urgenţă şi de protecţie 
civilă, se realizează de către Statul Major General, 
la nevoie, prin Centrul Operaţional de Conducere 
Militară, în cadrul căruia funcţionează o structură 
operativă pentru situaţii de urgenţă. Aceasta 
centralizează, analizează şi sintetizează datele 
şi informaţiile specifice, transmise de structurile 
militare şi de componentele Sistemului Naţional de 
Management al Situaţiilor de Urgenţă, informează 
în timp util factorii de decizie din Ministerul 
Apărării Naţionale şi coordonează ansamblul de 
măsuri care se pun în aplicare în situaţii de urgenţă 
şi de protecţie civilă. 

Participarea structurilor militare cu forţe şi 
mijloace la prevenirea, limitarea şi înlăturarea 
efectelor situaţiilor de urgenţă şi de protecţie civilă 
se organizează cu efectivele, tehnica şi materialele 
destinate şi se realizează astfel încât să nu afecteze 

starea operaţională şi îndeplinirea misiunilor 
specifice de bază ale acestora. În situaţii deosebite, 
când dimensiunea dezastrului produs depăşeşte 
capacitatea de intervenţie a forţelor specializate ale 
Ministerului Administraţie şi Internelor, Ministerul 
Apărării Naţionale poate suplimenta forţele şi 
mijloacele destinate pentru acţiune în situaţii de 
urgenţă, dar se va urmări, pe cât posibil, să nu 
se afecteze capacitatea operaţională a unităţilor 
militare.

În domeniul contracarării fenomenului terorist, 
a fost constituit Sistemul Naţional de Prevenire 
şi Combatere a Terorismului, sub coordonarea 
Serviciului Român de Informaţii, care are 
responsabilitatea intervenţiei cu forţe şi mijloace 
pentru neutralizarea acţiunilor teroriste pe teritoriul 
naţional. La nivelul SRI funcţionează Centrul 
Operaţional de Coordonare a Acţiunilor Teroriste. 

Ministerul Apărării Naţionale cooperează cu 
SRI şi celelalte instituţii publice cu atribuţii în 
domeniul securităţii naţionale pentru prevenirea 
şi combaterea acţiunilor teroriste. De asemenea, 
ministerul are responsabilitatea de gestionare 
a situaţiilor de criză generate de acţiuni ale 
grupurilor teroriste asupra obiectivelor militare. 
În acest sens, la nivelul Statului Major General 
funcţionează Serviciul de Acţiuni Antiteroriste şi 
Operaţii Speciale. 

Complexitatea situaţiilor de criză din ultimii 
ani, participarea la exerciţiile NATO de răspuns la 
crize de tip CMX (Crisis Management Exercices), 
precum şi recentele atentate teroriste de pe teritoriul 
unor ţări europene au reconfirmat necesitatea 
armonizării legislaţiei interne şi realizării unui cadru 
legislativ şi instituţional unitar, care să integreze 
într-un sistem unic, la nivel naţional, structurile cu 
atribuţii în domeniul managementului crizelor şi 
să asigure gestionarea în mod coerent şi flexibil a 
întregului spectru de situaţii de criză - de la situaţii 
de urgenţă civilă la criză de natură militară. 

În acest sens, Ministerul Apărării Naţionale, 
împreună cu celelalte ministere cu atribuţii în 
domeniul securităţii naţionale şi al gestionării 
crizelor, a înaintat Consiliului Suprem de Apărare 
a Ţării un Raport consolidat pentru dezvoltarea 
proiectului de Lege privind Sistemul Naţional 
Integrat de Gestionare a Crizelor, în care să se 
prevadă competenţe pentru instituţiile cu atribuţii 
în acest domeniu pe zonele lor de responsabilitate, 
precum şi organismul care va coordona activitatea 
de ansamblu. 
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Proiectul se va elabora în cadrul unui Grup de 
Lucru Interministerial, cu participarea principalelor 
ministere şi instituţii publice cu responsabilităţi 
în domeniul securităţii naţionale – Ministerul 
Afacerilor Externe, Ministerul Administraţiei 
şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii şi 
Serviciul de Informaţii Externe, urmând ca, în 
funcţie de nevoi, să fie cooptaţi şi reprezentanţi ai 
altor structuri.

Procesul de elaborare şi aprobare a proiectului 
de Lege privind Sistemul Naţional Integrat de 
Gestionare a Crizelor trebuie finalizat până la 
sfârşitul lunii octombrie 2005, astfel încât 
Structura Naţională de Răspuns, configurată 
conform legii, să fie exersată şi evaluată pe timpul 
participării la exerciţiul NATO de Management al 
Crizelor CMX 06.

Proiectul de Lege privind Sistemul Naţional 
Integrat de Gestionare a Crizelor are drept scop 
realizarea unui mecanism viabil, eficient şi operativ 
de prevenire şi soluţionare a întregului spectru de 
crize la nivel naţional şi îndeplinirea obiectivelor 
de politică externă şi angajamentelor asumate ca 
stat membru NATO şi ca parte a altor tratate şi 
acorduri internaţionale. 

În principiu, Sistemul Naţional Integrat de 
Gestionare a Crizelor - SNIGC - trebuie să fie 
dezvoltat astfel încât, prin operaţionalizare, să 
asigure compatibilitatea cu principiile şi procedurile 
existente la nivel NATO şi interoperabilitatea cu 
structurile similare specifice Alianţei.

Prin operaţionalizare, acest sistem trebuie să 
aibă capacitatea de a răspunde unui spectru larg 
de situaţii de criză, la nivel naţional şi să asigure 
condiţiile de participare activă la gestionarea 
crizelor pe plan internaţional, în calitatea României 
de membru al organizaţiilor internaţionale, în 
conformitate cu tratatele la care este parte.

Varianta de cadru organizatoric propusă de 
Ministerul Apărării Naţionale are la bază ideea 
potrivit căreia problematica gestionării crizelor 
trebuie privită ca parte integrantă a domeniului 
apărării şi securităţii naţionale, întregul 
proces fiind necesar a fi condus de Autoritatea 
Naţională de Comandă.

În acest sens, realizarea Sistemului Naţional 
Integrat de Gestionare a Crizelor, se va face 
conform conceptului de „Sistem de sisteme”, 
structurat pe trei paliere de competenţe, astfel:

- decizional, politico-militar, la nivel strategic, 
realizat de Autoritatea Naţională de Comandă şi 

exercitat prin Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, 
în conformitate cu prevederile constituţionale şi 
ale legislaţiei în vigoare;

- tehnic-operaţional, la nivel strategic, 
exercitat de un Centru Naţional de Comandă, 
ca organ de pregătire şi implementare a deciziei 
politico-militare, care se va configura conform 
legii;

- sectorial, la nivelul structurilor centrale 
şi locale cu responsabilităţi în domeniul 
managementului crizelor, reprezentat de Centre 
Operative, ca organe tehnice specializate, pe 
domenii de manifestare a crizelor, care să se 
operaţionalizeze, după caz, în funcţie de tipul de 
criză.

SNIGC ar reprezenta, în acest caz, un ansamblu 
integrat şi flexibil de structuri civile şi militare, 
mecanisme şi proceduri de gestionare a crizelor. 
Sistemele cu responsabilităţi in gestionarea 
diferitelor domenii de manifestare a crizelor deja 
existente vor fi încorporate funcţional în SNIGC, 
constituindu-se în componente ale acestuia, cu 
asigurarea autonomiei subsistemelor componente, 
astfel încât acestea să se poată operaţionaliza 
şi reacţiona în funcţie de natura, intensitatea şi 
amploarea unei crize. 

Structurile care se vor crea vor avea stabilite 
clar obiective, competenţe şi funcţii care vizează 
atât actul decizional, cât şi responsabilităţi pe linia 
conceperii, planificării, organizării şi controlului 
măsurilor adoptate. 

Pentru a răspunde acestor deziderate, SNIGC 
va trebui să îndeplinească următoarele cerinţe:

• Să se constituie şi să funcţioneze ca un sistem 
integrat de gestionare a crizelor, care să aibă 
capacitatea de a răspunde întregului spectru al 
crizelor la nivel naţional sau al Alianţei.

• Să asigure controlul politic necesar, la nivel 
naţional şi aliat, pentru aplicarea Măsurilor de 
Răspuns la Criză (MRC).

• Să contribuie la creşterea interacţiunii dintre 
structurile civile şi militare cu responsabilităţi în 
domeniu. 

• Să fie în măsură să răspundă eficient 
avertizărilor transmise de Sistemul Naţional 
de Avertizare Timpurie sau Sistemul NATO de 
Informaţii şi Avertizare (NIWS).

• Să sprijine Procesul de Planificare Operaţională 
la nivelul României şi al Alianţei.

• Să fie în măsură să sprijine ţările nemembre 
NATO în managementul crizelor, în conformitate 
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cu acordurile încheiate în acest sens. 

Principiile care vor sta la baza funcţionării 
SNIGC sunt: 

• apărarea interesului naţional şi a valorilor 
constituţionale;

• cunoaşterea anticipată şi prevenirea crizelor; 
• prioritatea protecţiei şi salvării vieţii 

oamenilor;
• respectarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului;
• separarea actului de decizie de cel de 

execuţie;
• compatibilitatea şi interoperabilitatea 

SNIGC cu structurile similare existente pe plan 
internaţional;

• transparenţa măsurilor privind gestionarea 
crizelor şi a consecinţelor acestora;

• evitarea multiplicării nejustificate a centrelor 
de difuzare a informaţiilor;

• planificarea anticipată a capabilităţilor 
destinate gestionării crizelor;

• conducerea unitară a procesului de gestionare 
a crizelor.

• autonomia subsistemelor, astfel încât acestea 
să se poată operaţionaliza şi reacţiona, oportun şi 
eficient, în funcţie de natura crizei.

Crearea Sistemului Naţional integrat de 
gestionare a Crizelor va trebui să ducă, de 
asemenea, la realizarea următoarelor deziderate ale 
conducerii strategice, esenţiale pentru asigurarea 
unui răspuns adecvat noilor riscuri şi ameninţări 
asimetrice din mediul de securitate:

• supremaţia decizională, care presupune 
capacitatea de anticipare a evoluţiei ulterioare 
a unei situaţii sau a intenţiilor unui potenţial 
adversar, păstrarea libertăţii de decizie şi realizarea 
surprinderii decizionale, pe fondul asigurării 
protecţiei informaţiilor obţinute şi a deciziilor 
adoptate;

• rapiditatea (celeritatea) actului decizional, 
care se manifestă prin capacitatea structurilor de 
conducere de a delibera (hotărî) în timp foarte scurt 
asupra măsurilor sau acţiunilor care trebuie să le 
execute sistemele subordonate pentru rezolvarea 
unei situaţii critice;

• scurtarea timpilor de reacţie, care se referă 
atât la timpul necesar pentru luarea deciziei, cât 
şi la cel pentru activarea şi dislocarea în zona de 
operaţii a forţelor de răspuns.

Trinomul de mai sus se va manifesta 

procesual, fiecare dintre elementele acestuia 
intercondiţionându-se reciproc. 

Pentru asigurarea funcţionalităţii Sistemului 
Naţional Integrat de Gestionare a Crizelor va trebui 
elaborat ulterior un regulament de funcţionare a 
sistemului în care să fie stabilit un set de măsuri de 
răspuns la crize, care să ofere cadrul de coordonare a 
acţiunilor structurilor cu atribuţii în acest domeniu. 
Acestea vor trebui concepute astfel încât să se evite 
duplicarea eforturilor şi diminuarea timpilor de 
luare a deciziilor la nivel politic şi politico-militar. 
Totodată, sistemul în sine şi legislaţia aferentă vor 
trebui să permită aplicarea, la nivel naţional, a 
prevederilor Regulamentului Sistemului NATO de 
Răspuns la Crize.

Asigurarea funcţionalităţii Structurii Naţionale 
de Răspuns, pe timpul unei crize, este condiţionată 
de existenţa, încă din timp de normalitate a 
unor structuri operative de răspuns, pentru care 
este necesară dedicarea unor funcţii specifice 
domeniului gestionării crizelor, încadrarea 
personalului selectat pe posturi şi asigurarea 
stabilităţii acestuia.

Pentru operaţionalizarea rapidă a componentelor 
Sistemului Naţional Integrat de Gestionare a Crizelor 
se impune ca, încă de la pace, aceste structuri cu 
atribuţii în domeniu să aibă la dispoziţie logistica 
sistemului de comunicaţii şi cea administrativă 
necesare. De asemenea, s-a reliefat necesitatea 
pregătirii pe timp de pace/normalitate prin diferite 
forme de instruire atât a sistemului în ansamblul 
său, cât şi a componentelor sale specializate în 
gestionarea diferitelor tipuri de crize. 

Apreciem, de asemenea că, pentru asigurarea 
unei viabilităţi şi eficienţe sporite a Sistemului 
Naţional Integrat de Gestionare a Crizelor şi a 
unei reacţii rapide şi eficiente, este necesar să se 
elaboreze şi adopte o serie de acte normative „în 
aşteptare”, care să acopere întregul spectru de 
crize, precum contracte de închiriere şi prestări de 
servicii etc., care să fie activate în funcţie de tipul 
crizei. 

Totodată, pentru scurtarea timpilor de reacţie 
ai structurilor cu responsabilităţi în domeniul 
gestionării crizelor, se impune ca analiza 
permanentă a tipologiei riscurilor şi ameninţărilor 
să ducă la generarea, din timp, a unor proceduri 
operaţionale standard, corespunzătoare fiecărui 
tip de risc şi ameninţare, proceduri care să fie la 
dispoziţia structurilor respective, în concordanţă 
cu cele prevăzute în Regulamentul Sistemului 
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NATO de Gestionare a Crizelor. 
Un factor important al eficienţei procesului 

de gestionare a unei crize este dat de calitatea 
fluxului de informaţii de la structurile civile şi 
cele militare care poate avea implicaţii majore 
asupra oportunităţii reacţiei de răspuns, ceea ce 
impune integrarea tuturor acestor instituţii într-un 
sistem adecvat de evaluare analitică şi realizarea 
unei matrice de comunicaţii la nivel instituţional-
guvernamental, în conformitate cu cerinţele de 
securitate NATO, care să permită relaţionarea cu 
Sistemul General de Comunicaţii NATO (NATO 
General Communication System - NGCS).

În concluzie, apreciem că Armata României 
trebuie să-şi remodeleze şi adapteze atât structura 
de comandă-control, structura de forţe şi mijloace, 
precum şi ansamblul strategiilor de pregătire, 
antrenare şi operaţionalizare a celor două 

componente menţionate anterior, astfel încât să fie 
în măsură să participe activ la întreaga gamă de 
misiuni specifice operaţiilor de răspuns la crize pe 
teritoriul naţional şi la nivel aliat. 

NOTE:

1 Strategia Militară a României.
2 Dicţionar diplomatic, Editura Politică, Bucureşti, 
1979.
� Proiectul Legii privind Sistemul Naţional Integrat de 
Gestionare a Crizelor, 2005.
4 Constituţia României, Bucureşti, 2003, Art. 118.
5 Ordonanţa de urgenţă nr. 21/2004 din 15/04/2004, 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 361 din 
26/04/2004 privind Sistemul Naţional de Management 
al Situaţiilor de Urgenţă.

General-maior Florian PINŢA este locţiitorul Şefului Statului Major General şi doctorand în ştiinţe 
militare. A publicat numeroase lucrări şi articole pe tema apărării şi securităţii naţionale, regionale, 

globale.
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DETERMINĂRI ACTUALE  
ALE SECURITĂŢII REGIONALE

                   Dr. Mircea MUREŞAN

Mediul de securitate al Europei Centrale şi de 
Sud-Est este, în prezent, caracterizat de existenţa 
unor conflicte, ameninţări, riscuri şi provocări 
ce afectează stabilitatea regională, reforma 
internă, mersul spre democraţie şi prosperitate 
al statelor. În Balcanii de Vest, răbufnirile 
naţionaliste şi disputele religioase, corupţia şi 
crima organizată nasc şi alimentează violenţă 
şi extremisme, acte teroriste care atentează 
la liniştea şi siguranţa statelor şi regiunii. La 
Nistru, acţiunile separatiştilor transnistreni, 
traficanţilor ilegali şi grupărilor mafiote, dar şi 
prezenţa trupelor străine menţin sub teroare şi 
incertitudine zona, sunt un grav pericol pentru 
statalitatea R. Moldova şi o sursă permanentă 
de instabilitate în vecinătatea NATO şi a UE. 
Modul responsabil de implicare a iniţiativelor 
regionale şi organismelor de securitate, implicit 
a României, ca stat membru al acestora, în 
problematica celor două conflicte aflate în stare 
latentă, din Kosovo şi Transnistria, gama largă 
a formelor de cooperare dau speranţe pentru o 
soluţionare favorabilă a lor, pentru consolidarea 
stabilităţii regionale, integrarea activă a acestei 
părţi a Europei în noua arhitectură de securitate 
europeană şi globală.

Marcat de instabilitate, mediul european 
post război rece a fost creuzetul în care, din 
tensiuni, riscuri, ameninţări, crize şi conflicte mai 
mult sau mai puţin ample, a luat contur decisiv 
regionalizarea problematicii securităţii.

Sumă a securităţii entităţilor statale, 
economice, etnice şi de altă natură din zonă, 
securitatea regională a ultimelor decenii - pe 
fondul transformării pattern-urilor relaţiilor 
militare şi de securitate la nivel mondial, ce 
excelează tot mai mult prin divergenţă1 -, se 
construieşte pe implicarea statelor, în virtutea 
conceptului „probleme regionale comune – soluţii 
prin cooperare regională“, pentru combaterea 
riscurilor şi ameninţărilor actuale dezvoltate 
de procesul globalizării. Corelarea judicioasă a 
politicilor, strategiilor şi programelor regionale în 

domeniu ilustrează, pe zi ce trece, întrepătrunderea 
eficientă şi permanentă dintre naţional şi regional, 
naţional şi internaţional.

Pe de altă parte, subliniază specialiştii în 
domeniul mondializării2, procesul de regionalizare 
a securităţii, ce s-a întrepătruns strâns cu iniţiativele 
internaţionale, a produs o reîntemeiere a unui regim 
cooperativ sau comun de securitate la nivel global, 
în contextul reformării ONU. Procesul a însemnat, 
în acelaşi timp, şi construcţia unor mecanisme de 
consultare şi coordonare internaţională cu sferă 
de aplicare asupra problemelor interne ale statelor 
membre. 

Continentul şi-a creat, dintr-o necesitate 
firească, o structură nouă de securitate colectivă, 
care integrează tot mai larg aspectele militare 
şi cele de securitate. Realităţile însă sunt mult 
mai complicate şi au luat-o înaintea inovărilor 
structural-instituţionale, dovedind, aşa cum 
constata analistul american Zbigniew Brzezinski, 
că strategia de securitate a secolului XX este 
vetustă, în condiţiile noilor vulnerabilităţi globale, 
cu efecte dezastruoase pe plan regional.

1. Aspecte ale securităţii şi cooperării în 
Balcanii de Vest

În prezent, securitatea regională este o 
necesitate impusă de determinări multiple: noile 
provocări la adresa sa, generate de fenomenul 
globalizării, complexul de probleme cu care se 
confruntă frecvent entităţile statale, economice, 
etnice etc. din regiune. În Europa Centrală şi de 
Sud-Est, securitatea regională are, între altele, ca 
determinare, înţelegerea specială a insecurităţii de 
către statele de la periferia Europei, apăsate aproape 
o jumătate de secol de injustiţie, sărăcie, lipsite de 
libertate şi de o democraţie reală. Statele regiunii 
învaţă acum să câştige şi să păstreze, să gestioneze 
corect securitatea socială, individuală, naţională. 
Determinarea acţiunii lor securitare se sprijină pe 
o geografie comună şi o istorie comună, dar şi pe 
conştiinţa comună a spaţiului de valori specifice 
care are o individualitate aparte în comunitatea 
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culturală europeană. 
Insecuritatea resimţită în atâtea moduri de 

această regiune a Europei „care se adaugă“ celei 
Occidentale a fost stimulată ca stare de realitatea 
că libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor şi 
informaţiilor, după deschiderea graniţelor, a extins 
sfera de acţiune a terorismului şi crimei organizate,  
facilitat comerţul clandestin cu armament şi 
material strategic, pătrunderea acestora în zonele 
de conflict, la îndemâna grupărilor paramilitare, 
extremist-separatiste, a organizaţiilor criminale.

Acutizarea, în spaţiul ex-iugoslav, a 
naţionalismului şi disputelor religioase a dat şi dă 
naştere, în continuare, potrivit aprecierilor şefilor 
serviciilor româneşti de informaţii3, la manifestări 
violente, extremiste şi fundamentaliste, la acţiuni 
teroriste ale unor grupări susţinute financiar de 
migranţii localnici care muncesc în ţările dezvoltate 
din Vest sau chiar de unii cetăţeni din diasporă.

Un atentat grav la securitatea regiunii l-a 
reprezentat, de exemplu, tentativa de epurare 
etnică din 2004, îndreptată împotriva sârbilor 
kosovari, motivată de liderii albanezi prin iritarea 
produsă de amânarea unei decizii asupra statutului 
final, de independenţă, al provinciei. Resorturile 
unei asemenea acţiuni sunt însă mult mai serioase, 
şi asupra lor nu ne vom opri aici şi acum.

Securitatea Balcanilor este tributară, deopotrivă, 
reminiscenţelor trecutului minorităţilor asuprite 
şi slăbiciunilor garanţiilor internaţionale pentru 
siguranţa populaţiei sârbe, absenţei unor investiţii 
străine care să refacă economia distrusă de 
război, să înlăture sărăcia şi mizeria, să întărească 
administraţia, să democratizeze viaţa socială şi 
instituţiile statului. Echilibrul de securitate precar 
al regiunii pare să fie pe placul celor care nu vor să 
găsească o soluţie pentru a nu fi obligaţi să o pună 
apoi în practică, suportându-i costurile. Pe de altă 
parte, însuşi votul negativ al cetăţenilor unor state 
comunitare pentru adoptarea Constituţiei Europene 
indică o opoziţie ascunsă faţă de viitoarea primire 
de noi membri, ca Serbia şi Muntenegru, în 
organizaţie, ce ar putea crea, se crede, probleme 
întregii comunităţi continentale.

În realitate, un accept al integrării de noi ţări 
din Balcanii de Vest în UE ar spori aportul comun 
al statelor democratice la securitatea şi stabilitatea 
regiunii, ca şi ale întregii Europe. Pentru că, deşi 
mediat, statele Uniunii asigură tuturor membrilor 
săi securitatea necesară în plan social, cultural, 
individual. O explicaţie simplă la acel NU în 

repetare pentru Constituţie ar fi menţinerea 
cetăţenilor statelor care votează negativ pe linia 
intereselor proprii şi mai puţin pe cea a intereselor 
comunitare. Mentalul naţiunilor occidentale are 
o altă percepţie despre dinamica transformărilor 
Uniunii, dacă acestea presupun sacrificii personale, 
decât mentalul naţiunilor estice din Europa. 

Un fapt este însă tot mai evident: interesele 
naţiunilor europene se armonizează din plin pentru 
domeniile apărării şi securităţii continentului, 
în lupta cu noile ameninţări reale care întunecă 
orizontul. La acest capitol toţi pot fi afectaţi şi 
toţi trebuie să-şi unească eforturile pentru a da o 
replică promptă şi coerentă terorismului. Statele 
Europei înţeleg, în acest moment, că nu-şi pot 
permite o Europă a securităţii divizate, pentru că 
ea ar fi una a insecurităţii generale. Un exemplu 
de asumare a acestui adevăr îl constituie consensul 
în problema blocării continuării cursei nucleare 
a Iranului, ca pericol potenţial pentru securitatea 
Europei. În condiţiile extinderii reţelelor terorist-
fundamentaliste pe continent, posibilitatea 
diseminării unei asemenea arme, ca şi a armei 
chimice şi biologice, primejduieşte grav liniştea 
statelor şi regiunilor europene.

Securitatea regională înseamnă şi solidaritate 
fortificată, într-o Europă care se vrea, cum 
accentuează Strategia europeană de securitate, mai 
credibilă şi mai eficace. Or, domeniul solidarităţii 
nu poate mima solidaritatea, prin expectativă, 
altfel criza securitară – economică, instabilitatea 
politică, tulburările sociale – poate duce la eşec, 
poate naşte acele sate eşuate, ce pun regiunea şi 
continentul într-o situaţie de risc crescut.

Conflictele regionale, de exemplu, afectează 
negativ, direct şi indirect, interesele europenilor, 
pentru că se produc la frontierele altor state, 
ameninţă stabilitatea regională, nemaivorbind 
de faptul că provoacă mari distrugeri materiale 
şi victime umane şi stimulează crima organizată, 
încalcă libertăţile şi drepturile persoanei.

Cel de-al 8-lea summit al Procesului de 
Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) 
desfăşurat, la mijlocul lunii mai a.c., la Bucureşti, 
a adus în atenţia comunităţii internaţionale 
chestiunea statutului Kosovo, care influenţează 
puternic stabilitatea şi securitatea regională. 
Provocările comune din regiune, de la terorism 
la traficul de fiinţe umane şi crima organizată, 
afectează procesele de democratizare din ţările 
Balcanilor de Vest, pentru care statele SEECP 
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consideră că trebuie sporite eforturile de adâncire 
a cooperării, armonizare a sistemului judiciar 
cu standardele UE şi, mai ales, de atingere a 
obiectivului aderării acestora la UE, prin depăşirea 
moştenirilor trecutului.

Soluţionarea printr-un dialog reînnoit şi mai 
constructiv între Belgrad şi Pristina a chestiunii 
Kosovo, implementarea deplină a politicii de 
standarde şi a Rezoluţiei 1244 a Consiliului de 
Securitate, procesul evaluării standardelor şi 
al iniţierii negocierilor asupra statutului viitor 
al  provinciei, instituţionalizarea unei societăţi 
democratice şi multietnice, organizarea, pe plan 
regional, a unui proces de analiză la nivel de 
experţi pe problemele dezvoltării şi perspectivelor 
Kosovo sunt aspecte de importanţă majoră pentru 
stabilitatea integrală a Balcanilor4. 

Securitatea regiunii va fi îmbunătăţită şi prin 
lansarea, la propunerea statelor membre ale SEECP, 
a  unei iniţiative de cooperare cu ţările bazinului 
Mării Negre, inclusiv prin intermediul Organizaţiei 
de Cooperare Economică a Mării Negre, în diverse 
proiecte de interes reciproc, prin continuarea 
cooperării dintre SEECP şi alte iniţiative regionale, 
în special pactul de Stabilitate din Europa de 
Sud-Est (în ce priveşte Iniţiativa Anticorupţie 
şi cea a Luptei cu Crima Organizată), cu ONU, 
OSCE, NATO, Consiliul Europei, Iniţiativa de 
Cooperare Sud-Est Europeană - SECI, Iniţiativa 
Central Europeană – CEI, ca şi prin realizarea 
unor contacte mai eficiente cu UE – precondiţie 
de bază pentru o stabilitate de durată în Balcani. 
Este de menţionat aici sprijinul statelor membre 
ale SEECP pentru aderarea Serbiei – Muntenegru 
la Programul Parteneriat pentru Pace, în contextul 
angajamentului statelor membre de a dezvolta 
dimensiunea militară a cooperării regionale în 
Europa de Sud-Est, prin preluarea unei experienţe 
pozitive rezultate din organizarea Conferinţei 
pentru Conversiunea în domeniul Apărării.  De 
altfel, secretarul general al NATO, Jaap de Hoop 
Scheffer, sublinia, de curând, la şedinţa Adunării 
Parlamentare a NATO de la Liubliana, faptul că 
Alianţa anticipează o colaborare mai strânsă cu 
Serbia – Muntenegru şi Bosnia-Herţegovina oferă 
perspectiva sporirii cooperării cu cele două state, 
cu condiţia ca acestea să coopereze, la rândul lor, 
deplin cu Haga.

Pentru securitatea regiunii este, totodată, 
foarte importantă decizia NATO, afirmată de 
oficialul organizaţiei, de a ajuta Albania, Croaţia 

şi Macedonia, toate ţările din Europa de Sud-Est 
să calce pe urmele Sloveniei şi să obţină integrarea 
euro-atlantică. Pe de altă parte, dinspre UE ne oferă 
soluţii pragmatice pentru problema Kosovo însuşi 
autorul Strategiei europene de securitate, Javier 
Solana, când afirmă că, la nivel regional, politicile 
coerente sunt necesare şi că „arareori problemele 
sunt rezolvate de o singură ţară sau fără susţinere 
regională“5.

Cooperarea internaţională este o necesitate, iar 
îndeplinirea obiectivelor de cooperare multilaterală 
în sânul organizaţiilor internaţionale, cât şi prin 
parteneriate cu alţi actori-cheie face posibilă 
instaurarea păcii şi armoniei, democratizarea 
şi dezvoltarea durabilă a regiunii Balcanilor, în 
echilibru, siguranţă şi unitate.

2. Problema transnistreană – o ameninţare 
la adresa securităţii regionale

De peste doi ani, problema transnistreană 
rămâne „îngheţată“ în dialogul celor mari, prinsă 
între conflictul din Irak şi alte evenimente fierbinţi 
de pe glob („revoluţiile colorate“ din spaţiul ex-
sovietic, problemele din Afghanistan, Kosovo 
şi Orientul Mijlociu, poziţia Iranului şi a Coreei 
de Nord faţă de proliferarea armelor nucleare, 
diversele atacuri teroriste soldate cu sute de morţi 
şi răniţi şi chiar un eveniment catastrofal dezlănţuit 
de natura oarbă, cum a fost tsunami-ul asiatic).

Transnistria, totuşi, nu este o problemă ignorată. 
Într-o formă sau alta, în dialogul internaţional, la 
nivelul forurilor de securitate, ca şi în diplomaţia 
bilaterală, subiectul transnistrean  îşi caută 
rezolvarea, în contextul stabilizării şi securităţii 
Europei Centrale şi de Sud-Est. România, mai ales, 
a atras atenţia cu obstinaţie în ultimul timp că Marea 
Neagră este o zonă de ţări în curs de transformare 
democratică, aflată la intersecţia UE, a ţărilor fostei 
Uniuni Sovietice şi Orientului Apropiat. 

Siguranţa întregii regiuni este periclitată de 
ceea ce se petrece în enclava separatistă de la 
est de Nistru, devenită o sursă de instabilitate 
continuă la porţile răsăritene ale NATO şi UE, 
prin dezvoltarea pe care au luat-o aici corupţia şi 
crima organizată, contrabanda cu arme şi mărfuri, 
emigraţia clandestină etc. Menţinându-se ca factor 
perturbator în zonă, autoproclamata republică 
transnistreană obligă, în acelaşi timp, Republica 
Moldova şi comunitatea internaţională să fie în 
alertă, datorită capacităţilor sale de producere 
a armelor mici, lansatoarelor de rachete şi 
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mortierelor, pe care le folosesc din plin pentru a 
alimenta diverse conflicte de pe mapamond. 

Din perspectivă militară, enclava este controla-
tă de trupele ruse şi forţe paramilitare care amplifică 
permanent starea de tensiune, teroarea şi împiedică 
Republica Moldova să-şi continue drumul spre 
democraţie. O situaţie de acest gen este extrem de 
gravă şi poate constitui o piatră de încercare pentru 
politica externă europeană în sfera securităţii 
regionale. La reuniunea amintită anterior a SEECP 
de la Bucureşti, lideri ai statelor participante la 
Proces au situat problema transnistreană în aceeaşi 
clasă de ameninţări la adresa securităţii regionale 
cu cea din Kosovo. Ţara noastră, s-a subliniat, 
prin luările de cuvânt ale oficialilor români, este în 
mod egal interesată şi implicată în eliminarea celor 
două focare de instabilitate regională. UE, SUA şi 
OSCE, au arătat aceştia, prin demersuri comune, 
sunt capabile să contribuie la găsirea unei soluţii 
viabile în problema Transnistriei. 

De altfel, actorii internaţionali amintiţi aici sunt 
tot mai convinşi de importanţa transformării unei 
asemenea zone de contact cu UE şi NATO, din linie-
tampon sau linie de demarcaţie şi conflict, în regiune 
de întrepătrundere, comunicare şi cooperare. Pentru 
aceasta trebuie însă ca de pe teritoriul Republicii 
Moldova să fie evacuate trupele străine, iar frontiera 
moldo-ucraineană să fie perfect securizată. Aceasta 
ar elimina orice ameninţare neconvenţională la 
adresa securităţii şi stabilităţii regionale, ar stopa 
terorismul şi crima organizată, corupţia şi diversele 
forme de trafic ilegal de la frontieră. Un rol de prim 
rang l-ar avea, în acest sens, Centrul Regional pentru 
Combaterea Crimei Transfrontaliere din Bucureşti, 
care, împreună cu instituţiile specializate ale UE, ar 
contribui efectiv la conceperea şi punerea în aplicare 
a unor măsuri realiste şi eficiente de combatere a 
corupţiei şi crimei organizate.

Pentru rezolvarea conflictelor îngheţate, 
România a avansat, la reuniunea GUUAM de 
la Chişinău, ideea punerii la bază a principiului 
acordării autonomiei locale, iar nu al federalizării, 
care ar afecta, în cazul Transnistriei, interesele 
naţionale ale Republicii Moldova. Nevoia 
asistenţei organismelor internaţionale şi europene 
în soluţionarea problemei separatismelor europene 
a fost reiterată cu ocazia acestei întâlniri la vârf, 
ca fundament al stabilităţii şi securităţii regionale, 
al dezvoltării în regiune a reformelor instituţionale 
şi democraţiei, al creşterii performanţelor 
economice.

Aceasta se înscrie în sfera conţinutului 
rezoluţiei introduse încă de anul trecut, la ONU, 
de către ţara noastră, referitoare la „Creşterea 
rolului organizaţiilor regionale şi subregionale, 
al altor organizaţii şi aranjamente, în promovarea 
şi consolidarea democraţiei“, rezoluţie adoptată 
cu majoritate de voturi şi care vizează mai multe 
obiective, printre care: instituţionalizarea dialogului 
dintre sistemul ONU şi organizaţiile regionale, în 
scopul îmbunătăţirii coordonării şi realizării unor 
acţiuni concertate în promovarea democraţiei, 
consolidarea dimensiunilor construcţiei instituţionale 
democratice în mandatele operaţiunilor de pace 
ale ONU, folosirea unor mecanisme consultative 
şi participative în reglementarea disputelor şi 
prevenirea conflictelor.

Dacă se are în vedere că, la propunerea 
României, în ultimul an, pe timpul cât ţara noastră 
s-a aflat la preşedinţia Procesului de Cooperare 
în Europa de Sud-Est, Republica Moldova a fost 
acceptată cu statutul de observator şi există speranţa 
ca, în continuare, sub preşedinţia elenă a SEECP, 
aceasta să obţină statutul de membru cu drepturi 
depline, se poate aprecia că statul românesc din 
stânga Prutului va avea de acum posibilitatea să ia 
parte nemijlocit la procesul de cooperare regională, 
să-şi susţină în faţa comunităţii internaţionale, 
mai direct şi mai eficient, punctul de vedere în 
problema transnistreană, să recâştige controlul 
asupra întregului teritoriu şi, de asemenea, să se 
integreze activ în noua arhitectură de securitate 
europeană. 

Ultimele evoluţii ale mediului politic regional 
arată că iniţiativele regionale adoptate de curând 
pot genera mai multă stabilitate şi securitate 
în această parte a Europei. Ele sunt o dovadă 
reală de substanţă şi consistenţă în abordarea 
problemei conflictelor îngheţate ale continentului, 
de pragmatism în asigurarea condiţiilor necesare 
dezvoltării durabile a statelor care fac eforturi pentru 
a instaura democraţia şi bunăstarea economică într-
un spaţiu plin de slăbiciuni şi elemente critice, care 
le minează stabilitatea şi securitatea naţională.

Evitarea problemelor grave din viitor este strâns 
legată de angajamentul preventiv, de asumarea unei 
responsabilităţi politice crescute, care, în termenii 
Strategiei europene de securitate6, ar spori eficacitatea 
gestionării crizelor şi atingerii obiectivelor 
strategice de către fiecare stat în parte şi comunitatea 
regională, în ansamblu. Aşezată în vecinătatea celor 
două zone de conflicte îngheţate, România este un 
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permanent furnizor de securitate, total interesată de 
stabilitatea şi prosperitatea regiunii. Ţara noastră, 
prin modul în care îşi îndeplineşte angajamentele şi 
responsabilităţile asumate faţă de UE, OSCE sau alte 
organizaţii de securitate de tip zonal sau regional, 
are un rol important în stabilitatea regională şi 
subregională, este un factor real de securitate şi 
stabilitate la Marea Neagră şi în zona Balcanilor, 
bazat inclusiv pe statutul său consolidat din cadrul 
Alianţei Nord-Atlantice. La nivelul Iniţiativei sud-
est europene (SEE), România promovează activ 
cooperarea regională, securitatea şi stabilitatea pe 
termen lung în Balcani. În acelaşi timp, participă 
la Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est 
(PSESE), acţionând potrivit prevederilor “Cartei 
bunei vecinătăţi, stabilităţii, securităţii şi cooperării 
în Europa de Sud-Est”, adoptată la Bucureşti, în 
2000, şi Declaraţiei comune de luptă împotriva 
terorismului. La Reuniunea miniştrilor apărării din 
sud-estul Europei (SEDM), iniţiativă ce vizează 
intensificarea înţelegerii şi cooperării regionale, şi în 
cadrul Forţei Multinaţionale de Pace din Europa de 
Sud-Est (MPFSEE), ţara noastră activează în cadrul 
structurii militare regionale SEEBRIG, creată pentru 
a desfăşura operaţii de menţinere a păcii şi de sprijin 
umanitar, sub egida ONU, UE şi OSCE, în zona 
Europei de Sud-Est, dar şi în afara acesteia, pe baza 
acordului şi deciziei politice a ţărilor fondatoare. 
Dar România are o participare remarcabilă cu trupe, 
pe teatrele de operaţii din Balcani, în misiunea UE 
„Althea“ din Republica Bosnia şi Herţegovina, ca şi 
cea din Kosovo, unde militarii noştri contribuie cu 
profesionalism şi dăruire, uneori cu preţul vieţii, la 
pacea şi stabilitatea regiunii. 

Realităţile complexe ale regiunii arată că statele 
acesteia vor trebui să-şi asume în continuare 
responsabilităţi crescute în ce priveşte securitatea 
şi stabilitatea. Printr-o conduită internaţională 
ireproşabilă, demersuri active şi un spirit nou de 
largă cooperare, pot fi înregistrate evoluţii pozitive, 
paşi mari în transformarea Europei Centrale şi de 
Sud-Est. Numeroasele probleme ale regiunii implică 
soluţii inedite, viabile, eficiente, transparenţă şi 
un nou mod de soluţionare a disputelor, folosirea 
tuturor instrumentelor cooperării regionale în 
potenţarea demersurilor comune şi consolidarea 

încrederii reciproce. În Balcani sau la Nistru, este 
nevoie de instru-mente eficiente, care să consacre 
şi susţină dialogul şi solidaritatea, coerenţa în 
materie de gestionare a crizelor, fie ele active, în 
aparentă amorţire sau chiar îngheţate, să aplice 
politici active, inovative, în măsură să abordeze cu 
succes dinamismul pronunţat al noilor pericole şi 
ameninţări din mediul regional şi internaţional de 
securitate.

Persistenţa unor conflicte la frontierele statelor 
Europei Centrale şi de Sud-Est, care ameninţă 
continuu stabilitatea regională, necesită demersuri 
concertate pentru soluţionarea lor, atacarea frontală 
a problemelor, sporirea cooperării politice şi de 
securitate, efortul susţinut în cadrul organismelor 
internaţionale şi regionale de afirmare a acestora 
ca elemente ale unui sistem multilateral eficace de 
securitate şi prosperitate globală. 

  
NOTE:

1 Ideea este susţinută de M. McFair şi J. M. Goldeier, în „A 
tale of two worlds: core and periphery in the post-Cold War 
era“, International Organization, 1992, p. 46.
2 David Held et al., Transformări globale. Politică, economie 
şi cultură, Editura Polirom, 2004, p. 152.
3 A se vedea consideraţiile directorului Serviciului român 
de Informaţii Externe dintr-un articol apărut, la începutul 
acestui an, în publicaţia „Lettre diplomatique“, şi preluat 
de ziarul „Ziua“ din 22 ianuarie 2005, sub titlul „România 
şi noile ameninţări la adresa securităţii în Europa de 
Sud-Est“. „Resurecţia preocupărilor pentru afirmarea 
identităţii confesionale sau etnice inspirată de o acutizare 
a naţionalismului şi a efervescenţei religioase, subliniază 
autorul, a creat un teren mai mult decât favorabil pentru 
apariţia unor manifestări extremiste şi fundamentaliste. 
Mişcările masive de populaţie determinate de sărăcie sau de 
războaiele etnice locale şi religioase au adus aceste conflicte 
în lumea occidentală, migranţii devenind, de regulă, surse 
de sprijin politic şi financiar pentru grupările teroriste din 
locurile de baştină“. 
4 O imagine completă asupra problematicii puse în discuţie 
la recentul summit al SEECP este inclusă în Declaraţia de 
la Bucureşti a celei de-a 8-a reuniuni a şefilor de stat şi de 
guvern ai statelor participante la Procesul de Cooperare în 
Europa de Sud-Est, la 11 mai 2005, www.mfa.md/Ro/PSESE//Ro/PSESE/
DeclaratiaDeBucurestiSEECP.htm
5 Une Europe sűre dans un monde meilleur. Stratégie 
européenne de sécurité, decembre 2003, Institut d�Etudes�EtudesEtudes 
de Sécurité de l�Union Européenne, p. 24.Union Européenne, p. 24.
6 Ibidem, pp.21-25.

 General profesor universitar dr.  Mircea MUREŞAN este Comandantul (Rectorul) Universităţii 
Naţionale de Apărare, cu o vastă activitate publicistică în domeniul securităţii şi apărării. 
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ROLUL INTERVENŢIEI MILITARE ÎN 
MANAGEMENTUL CONFLICTELOR

                                                               Dr. Teodor FRUNZETI 

Acest demers prezintă în ce măsură intervenţia 
militară poate fi mijlocul cel mai eficace în 
managementul conflictelor, plecând de la ideea 
că în toate cazurile trebuie luată în considerare 
legătura dintre instrumentul militar şi cel 
diplomatic. După diferenţierea tipurilor de conflict 
– intrastatale şi interstatale – este sintetizată gama 
diversă a opţiunilor de intervenţie, începând de la 
efortul minim de neimplicare şi până la trimiterea 
forţelor de reacţie rapidă.

Sunt abordate opţiunile de intervenţie şi 
formele de manifestare ale acestora, în scopul 
managementului conflictului. Gama potenţialilor 
actori care să poată interveni în diferite conflicte 
s-a extins în mod semnificativ în perioada de 
după războiul rece. Una din lecţiile învăţate 
constă în marele beneficiu al angajamentului 
preventiv pentru promovarea alternativelor de 
negociere spre a stopa represiunea şi extinderea 
violenţei. Este important să se ia în considerare 
procesul de management al conflictelor, factorii 
prin care conflictele trec din sfera politică în 
sfera militară. Ca un corolar ale acestor aspecte, 
sunt prezentate unele cerinţe care pot asigura 
succesul în intervenţiile destinate managementului 
conflictelor, reamintindu-se că mijloacele militare 
şi cele diplomatice trebuie să fie utilizate într-
un proces complementar, faptul că intervenţiile 
neconcludente pot genera noi motive de tensiune, 
dispută şi conflict.

În ultimul timp se manifestă tot mai frecvent 
tendinţa de a face apel la lecţiile învăţate în 
conflictele militare recente. Cei care iau decizii 
politico-militare de nivel strategic se găsesc în 
situaţia de a evalua diferitele tipuri de ameninţări 
şi de a găsi cea mai adecvată formă de exprimare a 
puterii pentru a le contracara într-un mod adecvat 
şi eficient. Este de discutat în ce măsură intervenţia 
militară poate fi mijlocul cel mai eficace şi în care 
anume dintre situaţii. În toate cazurile trebuie însă 
luată în considerare legătura dintre instrumentul 

militar şi cel diplomatic, caracteristicile contextuale 
reale, factorii de timp, precum şi alte elemente 
specifice fiecărui caz în parte.

În conflictele recente s-a afirmat, ca un element 
de permanenţă, ajungerea la o soluţie negociată şi 
la finalizarea conflictului prin intervenţia unei a 
treia părţi.

1. Diferite tipuri de conflict

În perioada de după cel de-al doilea război 
mondial s-a manifestat o tendinţă de descreştere 
a numărului conflictelor interstate şi o creştere 
concomitentă a numărului conflictelor intrastatale: 
războaie civile, conflicte etnico-religioase, 
conflicte prin care se nega legitimitatea guvernului 
respectiv, conflicte împotriva regimurilor represive, 
războaie de secesiune şi de fragmentare teritorială, 
războaie pentru preluarea puterii în statele în stare 
de colaps. Această tendinţă este reflectată în modul 
în care s-au desfăşurat misiunile de pace ale ONU: 
nouă dintre cele paisprezece operaţii desfăşurate 
între 1945 şi 1987 au implicat conflicte interstate, 
în timp ce numai şase dintre cele douăzeci şi două 
de operaţii începute între 1988 şi 1994 erau în 
legătură cu conflictele interstate. Nici una dintre 
aceste şase operaţii nu a implicat un număr masiv 
de trupe sub mandat ONU. Toate celelalte au fost 
operaţii destinate conflictelor intrastatale. Referitor 
la operaţiile desfăşurate după 1994, până la sfârşitul 
anului 2000, numai misiunea ONU în Republica 
Democratică Congo (MONUC, 1999 -) şi forţa 
preventivă deplasată de ONU în fosta Republică 
a Iugoslaviei - Macedonia (UNPREDEP, 1995 – 
1999) -, pot fi considerate ca misiuni destinate unor 
conflicte interstate. Dintre cele douăzeci şi şapte 
de conflicte armate majore identificate ca atare în 
1999, douăzeci şi cinci au fost conflicte interne, 
chiar dacă în unele dintre acestea au fost implicaţi 
şi actori externi1. Odată cu destructurarea Uniunii 
Sovietice şi a Iugoslaviei, zonele de conflict deschis 
sau latent s-au extins considerabil, aceste conflicte 



IMPACT STRATEGIC Nr. 2/20052�

ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

fiind în cea mai mare parte conflicte interne.
În regiunile în care conflictele interstate 

tradiţionale continuă, în special în Orientul 
Mijlociu şi în Asia de Sud, acestea au tendinţa să 
reflecte interese etnice, religioase şi chiar de clan. 
Cazurile tipice, clasice, de rivalităţi şi adversităţi 
interstatale se manifestă mai rar (de exemplu, Iran 
– Irak, Irak–Kuwait, Peru–Ecuador). Cu toate 
acestea, tipurile de conflict tradiţionale şi rolul pe 
care ONU îl joacă se manifestă în continuare, deşi 
mai rar, aşa cum au demonstrat acordul de încetare 
a focului dintre Etiopia şi Eritreea, în care ONU a 
jucat un rol semnificativ.

Prevalenţa conflictelor interne se dovedeşte, 
astfel, a fi principala cauză a intervenţiilor 
exterioare ale unor terţe părţi, în special prin 
acţiuni militare directe. Este de la sine înţeles că 
orice intervenţie exterioară pune în dificultate atât 
pe cei care o iniţiază, cât şi pe cei care o execută, de 
multe ori aceste acţiuni fiind brutale şi sângeroase. 
Implicarea superficială din exterior este dificilă în 
conflictele sociale sau etnice, mai ales atunci când 
acţiunile au caracter de impunere a păcii, situaţie în 
care, de cele mai multe ori, părţile implicate nu au 
ajuns încă, prin ele însele, la un echilibru, în plan 
militar, care să permită o reglementare negociată a 
conflictului. 

În aceste circumstanţe, opţiunile pe care le au 
în faţă forţele de intervenţie se prezintă astfel:

- să intervină, acceptând victoria uneia dintre 
părţi şi acţionând simultan pentru a reduce 
consecinţele umanitare ale conflictului;

- să intervină pentru a stopa vărsarea de sânge, 
a stabiliza situaţia din punct de vedere militar între 
părţile implicate şi să acţioneze pentru finalizarea 
conflictului, ceea ce ar putea presupune menţinerea 
unor forţe de ocupaţie pe termen lung (aşa cum 
NATO a descoperit că trebuie făcut în conflictele 
din Balcani);

- să nu se implice în conflict, lăsând ca 
problemele litigioase să se rezolve prin continuarea 
războiului dintre părţi, în final acceptând un nou 
statu-quo. 

Există opinii împotriva intervenţiei în 
războaiele intrastatale, legate de argumentul 
juridic al încălcării suveranităţii şi al intervenţiei 
în problemele interne ale altor state. Termenul de 
reconstrucţie naţională, lansat cu mult optimism la 
începutul anilor ‘60 ai secolului trecut, în Vietnam, 
a fost discreditat de rezultatul acestui conflict şi 
doar parţial reabilitat prin acţiunile desfăşurate 

în anii ‘90 în Somalia. Asemenea argumente au 
fost utilizate spre a explica succesul modest al 
intervenţiei din Bosnia, Ruanda şi Somalia, în 
perioada de după sfârşitul războiului rece. Cei 
trei ani ai războiului civil din Bosnia nu au lăsat 
intervenţiei occidentale decât o singură cale spre 
a se ajunge la o soluţie finală, prin remodelarea 
echilibrului strategic pe câmpul de luptă, susţinând 
una dintre părţi. Aceasta a deschis drumul pentru 
Acordul de la Dayton din 1995. Preţul politic şi 
moral al inacţiunii şi neintervenţiei a devenit astăzi 
prea ridicat spre a putea fi asumat. Acest lucru s-
a dovedit în procesul de decolonizare a Namibiei, 
realizarea înţelegerilor cu privire la stoparea 
conflictului din Cambodgia şi monitorizarea 
alegerilor din această ţară, monitorizarea încetării 
conflictului din Salvador, implementarea acordului 
de pace în Mozambic. Succesele au contrastat însă 
cu eşecul opririi genocidului din Ruanda din 1994. 
Eforturile colective au continuat în Africa Centrală 
în 1996, în intervenţia condusă de Italia, sub 
mandat ONU, în Albania în 1997, în intervenţia 
NATO în Kosovo în 1999, în intervenţia, sub 
mandat ONU, din Timorul de Est sau Sierra Leone 
în anul 2000. Problema cu care se confruntă 
astăzi orice analiză referitoare la necesitatea sau 
nu a unei intervenţii spre a stopa un conflict în 
curs de desfăşurare gravitează, mai mult sau mai 
puţin, în jurul întrebărilor referitoare la cum să se 
evite folosirea excesivă a forţei militare, stabilirea 
tipului de intervenţie (militară sau nemilitară) şi 
stabilirea capabilităţilor concrete adaptate cât mai 
bine realităţii specifice (măsuri de menţinere a 
păcii sau de impunere a păcii).

Aceste probleme rămân în centrul dezbaterii, 
deoarece ele sunt în strânsă legătură cu afirmarea 
intereselor naţionale ale statelor implicate şi cu 
dorinţa de a interveni şi de a consuma resurse 
umane, materiale şi financiare, în locuri îndepărtate, 
dintre care unele lipsite de importanţă strategică. 
De aceea, dezbaterea actuală gravitează în jurul 
dilemei dacă politica ce trebuie urmată e necesar să 
aibă la bază interese sau valori. În afară de această 
dezbatere, o problemă deosebit de importantă 
este legată de practica curentă, aceea a creşterii 
eficacităţii şi competenţei în intervenţii. 

2. Diferite tipuri de intervenţii

Există o gamă foarte diversă de opţiuni de 
intervenţie, începând de la efortul minim de 
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neimplicare şi până la trimiterea forţelor de reacţie 
rapidă. În orice situaţie, varietatea soluţiilor de 
adoptat depinde de mai mulţi factori. Un prim 
factor este stadiul în care s-a ajuns în desfăşurarea 
conflictului. Un alt factor este tipul de societate 
în care are loc conflictul, natura părţilor implicate 
şi tipul sistemului de luare a deciziei utilizate 
de fiecare dintre acestea, capacitatea lor de a fi 
accesibile diferitelor forme de intervenţie din 
exterior.

În plus, opţiunile de intervenţie depind de 
caracteristicile celui care intervine – capabilităţile, 
legăturile anterioare cu părţile implicate, hotărârea 
politică de a interveni, interesele puse în joc şi 
definirea rolului pe care acesta doreşte să şi-l 
asume. 

Un conflict interstatal poate implica acţiuni de 
tip diferit, de la cele de tip militar până la cele de 
tip poliţienesc, destinate să menţină ordinea şi să 
aplice legislaţia, ca, de exemplu, în operaţia Desert 
Storm, condusă de Statele Unite, în 1991, sub 
mandat ONU, pentru eliberarea Kuwaitului.

Intervenţiile militare se pot manifesta sub 
diferite forme:

- acţiuni unilaterale, desfăşurate de către un 
anumit stat, ca, de exemplu, intervenţia Marii 
Britanii în Sierra Leone, în anul 2000, sau 
intervenţia Statelor Unite în Republica Dominicană 
în 1995;

- coaliţii ad-hoc, ca, de exemplu, intervenţia 
ţărilor occidentale în Liban la începutul anilor 
‘80;

- operaţii de pace ale ONU, pentru a implementa 
un acord de pace, precum în Mozambic, la începutul 
anilor ‘90;

- o acţiune de menţinere a păcii la nivel regional 
sau de impunere a păcii, condusă de o organizaţie 
regională cu vocaţie de securitate, ca ECOWAS în 
Liberia sau NATO în Balcani, ambele în deceniul 
trecut;

- acţiuni sub mandat ONU, duse de o putere 
regională sau globală, ca Italia în Albania, Statele 
Unite în Haiti sau Australia în Timorul de Est. 

În mod similar, intervenţia militară în scopul 
managementului conflictului poate lua diferite 
forme. Atunci când are un caracter de continuitate 
şi devine un punct central al poziţiei adoptate de un 
stat referitor la un alt stat sau regiune, de exemplu, 
iniţiativele SUA de mediere în Orientul Mijlociu 
şi în Africa de Sud în ultimele decenii, putem 
descrie aceste intervenţii ca urmărind obiective 

strategice. În aceste exemple, managementul şi 
finalizarea conflictului devin chintesenţa unei 
strategii regionale, iar cerinţele ce derivă din 
aceasta modelează şi alte politici regionale, privind 
probleme precum cele legate de transferurile de 
armamente, acţiunile sub acoperire, comerţul şi 
sancţiunile comerciale, drepturile omului. 

Asemenea intervenţii bazate pe o strategie 
diplomatică coerentă şi susţinute pe termen lung 
pot avansa substanţial interesele unui stat implicat, 
care îşi foloseşte influenţa spre a determina părţile 
angajate în conflicte să ajungă la soluţii negociate. 

În alte situaţii, atunci când expertiza şi mijloacele 
de intervenţie într-un anumit conflict sunt limitate, 
se poate apela la ajutorul unui alt stat, aşa cum 
au făcut SUA într-o serie de iniţiative pentru a 
opri conflictele din jumătatea de sud a Africii, 
din Zimbabwe, Namibia, Angola, Mozambic şi 
Republica Africa de Sud şi în care s-a acţionat în 
strânsă legătură cu diplomaţia britanică. Acţiunile 
desfăşurate de Statele Unite, NATO şi Uniunea 
Europeană în privinţa Bosniei şi Kosovo au dovedit, 
în schimb, o lipsă de acţiune diplomatică sinergică 
şi concertată şi o lipsă de abordare coerentă a 
acţiunilor diplomatice cu operaţiile de menţinere şi 
de impunere a păcii ce aveau loc pe teren. Decizia 
luată în 1995 de către SUA şi NATO, de a utiliza 
forţa militară împotriva sârbilor bosniaci, pentru a 
modifica echilibrul de forţe de pe câmpul de luptă, 
a creat condiţiile favorabile pentru o diplomaţie 
mult mai activă, care a dus la încheierea Acordului 
de la Dayton. 

Intervenţia diplomatică cu caracter episodic, 
ca în cazurile conflictelor din Cipru şi Caşmir, 
sau intervenţiile în situaţii de criză, atunci când 
conflictul escaladează, precum cele desfăşurate 
de Iordania şi Egipt, atunci când unitatea fragilă 
a statului yemenit a fost ameninţată de mişcări 
secesioniste în 1994, constituie o prezenţă mult 
mai frecventă decât angajamentele strategice pe 
termen lung de tipul menţinerii păcii. 

În unele situaţii de criză, formulele la care se 
ajunge pentru reglementarea conflictului pot să 
nu însemne mai mult decât un acord de încetare 
a focului, care poate continua a fi încălcat, până 
când un nou statu-quo va fi realizat din punct de 
vedere militar.

Asemenea intervenţii sunt o manifestare cu 
efect limitat a unor eforturi care să oprească 
sau să îngrădească desfăşurarea luptelor, dar nu 
înseamnă o adevărată soluţie bazată pe un acord 
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viabil. Iniţiativele periodice cu privire la negocieri 
în problema Ciprului reprezintă adevărate teste 
exploratorii prin care să se stabilească poziţia 
părţilor şi să se emită noi idei. Asemenea eforturi 
nu pot produce o schimbare semnificativă, nici 
în poziţia părţilor şi nici în deblocarea situaţiei 
actuale. În acelaşi timp, divizarea manifestată în 
cadrul celor două comunităţi poate creşte preţul 
unui compromis şi al unui acord până la un nivel 
de neacceptat, cel puţin pentru una dintre părţi. 

Gama potenţialilor actori care să poată interveni 
în diferite conflicte s-a extins în mod semnificativ 
în perioada de după războiul rece, pe de o parte, 
datorită limitelor capacităţii şi dorinţei guverne-
lor şi organismelor internaţionale de a se angaja în 
mod prompt şi eficace în diverse situaţii şi, pe de 
altă parte, datorită acceptării implicării diferitelor 
organizaţii neguvernamentale. Din ce în ce mai 
mult, aceste organizaţii neguvernamentale se 
angajează în plan internaţional, jucând un rol tot 
mai important în managementul conflictelor. 

În cadrul acestora, putem enumera grupurile 
profesionale, mass-media, grupuri specializate 
ale societăţii civile şi organizaţii specializate 
în prevenirea şi managementul conflictelor, 
organizaţii de ajutor umanitar, grupări religioase, 
activişti ai mişcărilor pentru drepturile omului. 
De multe ori potenţialul acestora este subestimat 
de structurile guvernamentale. Există suficiente 
dovezi, din ultimele conflicte, cu privire la 
necesitatea optimizării comunicării şi coordo-
nării dintre structurile guvernamentale, cele 
interguvernamentale şi neguvernamentale, pentru 
a se evita irosirea resurselor, a creşte eficacitatea 
acţională şi eficienţa logistică. Se impune accepta-
rea conceptului de structură conducătoare, care 
poate fi, de la caz la caz, unul din cele trei tipuri 
amintite anterior, şi adoptarea unui cod de conduită 
care să se refere la sarcinile şi responsabilităţile 
tuturor actorilor ce intervin în situaţii de conflict2. 

Unele tipuri de intervenţie politică sau de 
acţiuni cu scop de mediere pot fi mai bine 
planificate şi desfăşurate de către guverne sau 
alianţe, ori coaliţii de state, în timp ce altele pot 
fi lăsate spre a fi desfăşurate de către instituţiile 
internaţionale, economice sau cu rol umanitar, 
agenţii neguvernamentale sau de către anumite 
persoane private.

Tipurile de intervenţii specifice fazelor de 
preconflict şi de prenegociere, în cazul unui 
conflict potenţial, vor fi deosebite de intervenţiile 

specifice unui conflict deja în curs de desfăşurare, 
cât şi de acele acţiuni ce trebuie întreprinse spre a 
pune în aplicare şi sprijini un acord, odată ce părţile 
semnatare au ajuns în acest stadiu. De exemplu, 
sprijinul pentru implementarea şi construcţia păcii 
poate implica, alături de semnatarii acordului, şi 
alte guverne, care să sprijine măsurile de încredere 
reciprocă şi să contribuie la furnizarea de informaţii 
în acest scop. Organizaţiile neguvernamentale 
pot monitoriza violarea angajamentelor privind 
respectarea drepturilor omului. Structurile militare 
sau companiile private pot acorda asistenţă în 
operaţiile de deminare în zonele de conflict, pentru 
a facilita deplasarea şi desfăşurarea personalului 
destinat operaţiilor de pace. Militarii unei terţe 
părţi pot ajuta în reconversia şi demobilizarea 
forţelor militare sau paramilitare locale. Instituţiile 
financiare internaţionale pot coordona asistenţa 
bi şi multilaterală şi gestiona programele de 
reconstrucţie postconflict. Experţi, plătiţi din 
fonduri publice, pot acorda asistenţă în privinţa 
eficientizării sistemului judiciar şi în găsirea 
unor soluţii legale pentru eradicarea injustiţiei. 
Organizaţiile neguvernamentale pot acorda 
asistenţă în implementarea unor programe destinate 
reconcilierii religioase, construcţiei unor instituţii 
democratice sau managementului relaţiilor etnice. 
Toată această enumerare demonstrează că există o 
gamă largă de activităţi şi de actori ce se pot implica 
în procesul de management postconflict. Aceasta 
subliniază importanţa eforturilor coordonate şi 
dezvoltării simţului de responsabilitate, pentru 
a asigura succesul efortului tuturor. Există o 
interdependenţă funcţională între formele „hard” şi 
„soft” de intervenţie şi, în mod evident, toţi actorii 
implicaţi trebuie conştientizaţi în legătură cu rolul 
şi locul fiecăruia în acest angrenaj unic. 

3. Prevenirea conflictelor şi acţiunile 
preventive

În toate cazurile de intervenţie din perioada de 
turbulenţă de după sfârşitul războiului rece, una 
dintre lecţiile învăţate constă în marele beneficiu 
al angajamentului preventiv pentru promovarea 
alternativelor de negociere, stoparea represiunii şi 
extinderii violenţei.

Asemenea măsuri mai fuseseră întreprinse şi 
anterior, astfel că experienţa nu lipsea. Lecţiile 
învăţate în ultimul timp din zonele de conflict 
precum Afghanistan, fosta Iugoslavie, Ruanda, 
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Liberia, demonstrează că adoptarea unei viziuni 
înguste cu privire la opţiunile posibile pentru 
stoparea conflictelor şi neluarea în considerare a 
soluţiilor politice şi economice creează prejudicii 
greu de surmontat ulterior.

Este important să se ia în considerare, în procesul 
de management al conflictelor, factorii prin care 
conflictele trec din sfera politică în sfera militară 
– începând de la tensiunile etnice, proliferarea 
armamentelor în zonă, tipul şi caracterul puterii în 
statul respectiv şi modul său de gestionare etc.

Preţul lipsei de acţiune este prea mare, atunci 
când părţile implicate în conflict au declanşat deja 
acţiunile militare, pentru ca întreaga comunitate 
internaţională să-şi permită să adopte o linie de 
expectativă şi de inacţiune.

Măsuri eficiente, preventive, pentru a descuraja 
izbucnirea conflictelor armate sau pentru a le 
menţine la un grad cât mai redus de beligeranţă, 
în situaţia în care deja au izbucnit, s-au dovedit 
următoarele:

- amânarea alegerilor în societăţile nepregătite 
pentru aceasta sau care ar putea deveni şi mai 
polarizate şi fragile, ca rezultat al alegerilor. 
Alegeri prost pregătite şi nemonitorizate în mod 
adecvat, în Angola (1992), au condus la escalada-
rea conflictului în războiul civil deja în curs. 
Alegerile separate ce au avut loc la începutul anilor 
‘90 în fostele republici componente ale Iugoslaviei 
au adus la putere lideri naţionalişti şi au deschis 
drumul războaielor pentru dezintegrarea acesteia. 
În acelaşi fel, graba de a programa alegeri în 
Bosnia, imediat după acordul de la Dayton din 
1995, nu a avut un efect de calmare a tensiunilor 
acumulate între cele trei comunităţi bosniace. De 
aceea, trebuie să se acorde o mare atenţie eliminării 
unor formule mecanic stabilite pentru alegeri, în 
lipsa unei culturi politice probate prin mecanisme 
democratice, alegerile putând exacerba conflic-
tul, în loc să-l modereze. Astfel, prin intervenţia 
organizaţiilor internaţionale sau a altor actori 
abilitaţi, se pot încuraja formule de congestionare 
a puterii, formule care asigură celor care ies învinşi 
din alegeri o „plasă de protecţie” ce îi va încuraja 
să respecte decizia electoratului;

- încurajarea liderilor aflaţi la putere, care ar 
dori să menţină controlul asupra puterii în diverse 
moduri, să acţioneze preventiv şi să promoveze 
soluţii politice care să le permită o ieşire onorabilă 
de pe scena politică. Un exemplu recent îl constituie 
ieşirea din viaţa politică a fostului prim-ministru 

De Klerk, din Africa de Sud. Această soluţie 
previne necesitatea unei intervenţii exterioare, cu 
excepţia celor menite să contribuie la recunoaşte-
rea meritelor liderilor respectivi. Asigurarea unei 
ieşiri uşoare de pe scena politică şi transferul 
puterii, prin metode neviolente, constituie astfel 
meritul unor negocieri, aşa cum s-a întâmplat cu 
Statele Unite în Filipine, Haiti şi Etiopia;

- alocarea resurselor materiale, financiare şi 
umane, precum şi a sprijinului politic necesar, 
în timp util, spre a se asigura dezarmarea, 
reconversia şi reintegrarea foştilor combatanţi 
în societatea civilă. Asemenea măsuri asigură ca 
liderii politici şi comandanţii militari să treacă de 
la statutul de beligerant sau insurgent la acela de 
coparticipant în viaţa de zi cu zi a comunităţilor lor. 
Demobilizarea şi reintegrarea combatanţilor, dacă 
nu se execută cu atenţie, în toate detaliile, poate 
duce la reizbucnirea luptelor, cum s-a întâmplat în 
Afghanistan, Cambodgia sau Nicaragua. Oprirea 
conflictului necesită, deci, acţiuni preventive, prin 
care grupurile marginalizate să fie sprijinite să se 
reintegreze şi nu să-şi rezolve prin metode violente 
problemele reale sau doar percepute ca atare;

- neacceptarea apelurilor la secesiune sau 
fragmentare teritorială ca soluţii pentru conflictele 
interne.

4. Condiţii de succes în intervenţiile destinate 
managementului conflictelor

Pentru a se putea asigura succesul în interven-
ţii realizate de către o terţă parte, este necesar să se 
asigure o clară înţelegere a ceea ce însemnă succes, 
pentru a se evita transformarea unei operaţii, ce 
vizează soluţionarea unui conflict, într-un eşec. 
Este de dorit ca orice intervenţie să fie însoţită de 
anumite standarde ce trebuie îndeplinite. Experienţa 
majorităţii conflictelor de după sfârşitul războiu-
lui rece demonstrează că doar prin intervenţia unor 
terţe părţi s-a pus capăt majorită-ţii conflictelor, 
acestea nesoluţionându-se de la sine. Cu toate 
acestea, doar actorii locali sunt aceia care pot 
crea instituţiile necesare stopării unui război civil, 
intervenţia directă sau indirectă din exterior a unei 
terţe părţi având rolul de a modela mediul în care 
acest proces să aibă loc.

Intervenţiile din exterior aduc noi idei, concepte 
şi resurse, asigură planuri şi presiunea politică şi 
militară necesară fără de care, în cele mai multe 
cazuri, nu se poate ajunge nici la acorduri şi nici la 
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îngrădirea conflictului.
Mijloacele militare şi cele diplomatice trebuie 

să fie utilizate într-un proces complementar. Doar 
sprijinite de eforturi diplomatice consistente 
şi adecvate, intervenţiile militare pot asigura 
realizarea unor obiective politice clare şi concrete. 

Coerenţa este o cerinţă esenţială în coordonarea 
eforturilor tuturor actorilor implicaţi. Scopurile 
şi obiectivele intervenţiilor trebuie să fie unice 
pentru toţi actorii implicaţi, iar acţiunile acestora 
să fie convergente şi concertate. Această coerenţă 
nu este limitată la domeniul militar. Intervenţiile 
diplomatice multinaţionale, de exemplu, medierea 
şi strategiile politice, implementarea păcii, 
presupun o conducere unitară pentru a motiva şi 
convinge o mare diversitate de actori să lucreze 
împreună. În acest efort sunt angajate deopotrivă 
guvernele statelor, organizaţii internaţionale 
interguvernamentale şi neguvernamentale, agenţii 
internaţionale şi alte instituţii. Diferenţele de 
cultură organizaţională, dorinţa tuturor actorilor 
de a ocupa o poziţie conducătoare în coordonarea 
acţiunilor şi tendinţa unora de a pune pe primul 

plan orgoliile, în locul eficacităţii, pot constitui 
piedici în calea coordonării unitare a efortului.

O altă cerinţă esenţială o constituie capacitatea 
reală de a asigura derularea unui proces corect de 
luare a deciziei, de transmitere a acesteia în timp 
scurt structurilor cu sarcini operaţionale şi de a 
monitoriza executarea misiunilor şi sarcinilor ce le 
revin, în condiţiile menţinerii iniţiativei politice.

Cel mai mare pericol pentru intervenţiile făcute 
în scopul stopării conflictelor armate îl constituie 
intervenţiile neconcludente, care generează noi 
motive de tensiune, dispută şi conflict, aşa cum o 
dovedeşte experienţa ultimelor decenii.

NOTE:

1 SIPRI Yearbook 2000: Armaments, 
Disarmaments, and International Security, Oxford, 
Oxford University Press, 2000.

2 Cf. Ahmedou OULD-SABDALLAH, Burundi on 
the Brink, AUN Special Envoy Reflects on Preventive 
Diplomacy , Washington, DC, United States Institute of 
Peace Press, 2000,  pp. 113-115.
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GLOBALIZARE 
ŞI SOCIETATE CIVILĂ

  Dr. Viorel BUŢA 

GEOPOLITICI  ŞI  GEOSTRATEGII  PE  TRAIECTORIA  VIITORULUI

Globalizarea are un puternic impact asupra 
societăţii civile. Astfel, pe măsură ce prima 
se intensifică, cea de a doua îşi radicalizează 
activitatea împotriva sa şi îşi consolidează 
tendinţa constituirii de structuri proprii la nivel 
regional şi mondial.

1. Globalizarea - fenomen complex şi 
multidimensional

În prezent, globalizarea este unul dintre 
termenii cei mai uzitaţi în vorbirea curentă, în 
discursurile politicienilor, în ştirile vehiculate în 
şi prin mass-media. Ca atare, se poate afirma că 
frecvenţa mare cu care acest cuvânt este folosit 
reflectă atât actualitatea sa, cât şi implicaţiile 
multiple pe care le are asupra tuturor domeniilor 
de activitate umană. Deşi, iniţial, globalizarea 
era percepută ca o chestiune economică, acum, 
ea este mult mai complexă, punând în evidenţă 
dimensiuni multiple: etice, culturale, militare, 
politice, informaţionale1. În acest context, unul 
dintre aspectele cele mai semnificative este 
disemina-rea valorilor umane generale, printre 
care se află: drepturile universale ale omului 
(drepturi civile, politice, economice, sociale), 
drepturile femeii şi ale copilului, protecţia 
mediului înconjurător. De altfel, pe temeiul acestor 
valori, în ultimii ani, comunitatea internaţională a 
intervenit, folosind toată gama de mijloace avute 
la dispoziţie, inclusiv forţa militară, în acele state 
în care s-a considerat că se încalcă flagrant aceste 
drepturi.

 Complexitatea globalizării este amplificată şi 
de faptul că ea constituie sursa unei multitudini 
de efecte, diferite ca natură şi sens de manifestare. 
Astfel, aceasta are un potenţial enorm de a genera 
creştere, dar, de asemenea, provoacă „status 
quo”, adică, integrarea slăbeşte reglementarea 
financiară naţională, fără a furniza o alternativă 
satisfăcătoare. Aceasta nu însemnă ca actorii 
statali să înceapă o retragere din viitor (căci, totuşi, 
integrarea reprezintă viitorul omenirii) sau să se 
reîntoarcă la trecut - un trecut care a demonstrat 

cu atâta claritate cum barierele aplicate de unii sau 
de alţii pot numai să facă economiile naţionale mai 
sărace şi oamenii, în acelaşi timp.

În plus, globalizarea priveşte întregul spectru 
al activităţii, de la economic, financiar, social, 
cultural, militaro-strategic până la ecologic. Dar, 
în aceeaşi măsură, ea antrenează şi o mondiali-
zare a riscurilor şi ameninţărilor. În acest sens, se 
pot menţiona: forme noi de violenţă organizată; 
trafic ilicit de armament şi de droguri; încălcări ale 
drepturilor fundamentale ale omului; proliferarea 
armelor de distrugere în masă; fluxuri migra-
toare necontrolate; provocări grave la adresa 
securităţii naţionale (vezi atentatele teroriste din 
11 septembrie 2001, din SUA, din 11 martie 2004, 
din Spania) şi nu numai2.

În concluzie, globalizarea este un fenomen 
complex şi multidimensional, care influenţează, 
într-un sens sau altul, întreaga activitate umană. 
De aceea, globalizarea înseamnă simultan un 
fenomen capabil să aducă fericirea şi bunăstarea 
pentru toată lumea sau pentru o parte a acesteia, 
dar şi un proces dăunător unor comunităţi umane, 
prin efectele negative pe care le generează, mai 
ales în plan socio-economic. 

2. Societatea civilă - actor social important

Despre societatea civilă, de la noi şi din lume, 
informaţiile sunt diverse şi diferite, dar niciodată 
complete şi suficiente. De aceea şi definiţiile date 
acestui segment de realitate sunt semnificativ 
distincte. Ca atare, orice analiză a sa trebuie să 
parcurgă etapele următoare: înainte de toate, să se 
descifreze ce înseamnă expresia „societate civilă”, 
căreia i se acordă înţelesuri diferite, în funcţie 
de profilul pregătirii celui care o întrebuinţează 
şi de contextul în care este prezentată; pune-
rea în evidenţă, cu destulă claritate, a rolului şi 
statutului societăţii civile în cadrul comunităţii 
umane, la toate nivelurile de existenţă ale acesteia; 
menţionarea formelor de existenţă şi a nivelurilor 
de manifestare ale societăţii civile, ca actor social. 
În acest sens, un loc aparte revine grupurilor de 
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presiune din societate, care se pot considera ca 
structuri organizaţionale ale societăţii civile; 
descrierea şi evaluarea raporturilor societăţii civile 
cu societatea politică ai cărei reprezentanţi se află în 
structurile puterii, cu armata, ca instituţie principa-
lă a statului, cu securitatea naţională şi internaţiona-
lă, ca un deziderat general, cu globalizarea, ca 
fenomen complex; relevarea relaţiilor esenţiale 
dintre societatea civilă şi procesele de integrare ale 
României în structurile euro-atlantice şi europene. 
Procesul integrării ţării noastre în structurile 
euro-atlantice şi europene este susţinut, mai mult 
sau mai puţin intens şi frecvent, şi de organizaţii 
ale societăţii civile autohtone care, prin metode 
proprii, militează pentru implementarea valorilor 
democratice la noi.

Activitatea desfăşurată de societatea civilă 
reflectă gradul de implicare şi de angajare al 
cetăţenilor la construcţia propriului mod de 
viaţă în comunitatea umană ai cărei membri 
sunt, la rezolvarea problemelor sociale, politice, 
economice, culturale, ecologice şi militare cu care 
localitatea şi naţiunea lor se confruntă, precum 
şi cel de conştientizare a responsabilităţii ce le 
revine pe plan local şi nu numai. De asemenea, 
societatea civilă poate, prin forme de activitate 
specifică, să contribuie la găsirea şi oferirea unor 
soluţii adecvate la provocările sociale, economice, 
demografice, religioase, etnice, culturale, ecologice 
cu care un stat sau altul se confruntă astăzi, în 
condiţiile amplificării fenomenului globaliză-
rii. Un teren vast, dar prielnic acţiunii societăţii 
civile îl reprezintă implicarea acesteia în domeniul 
securităţii umane a indivizilor şi a comunităţilor 
cărora aceştia aparţin. În acest context, ea poate 
deveni unul dintre actorii nonstatali semnificativi 
ca influenţă, atât la nivel naţional, cât şi regio-
nal sau global. Aceasta cu atât mai mult cu cât se 
conturează constituirea şi manifestarea puternică a 
unei societăţi civile mondiale3. 

O altă contribuţie a societăţii civile, ca actor 
social, ce poate fi consistentă şi marcantă, o 
constituie prezervarea identităţii naţionale în 
contextul globalizării sociale, economice, politice, 
militare, informaţionale şi culturale. Desigur, acest 
demers se poate întreprinde printr-o gamă sporită 
de modalităţi, pe care, fără îndoială, organizaţii 
ale societăţii civile vor şti să le descopere, în mod 
oportun, şi să le valorifice optim.

Nu mai puţin semnificativ şi important poate fi 
aportul societăţii civile la conturarea şi definirea 

unui nou tip de armată, compatibile cu evoluţia 
mediului global de securitate şi cu schimbările 
produse în formele de ducere a războiului în viitor. 
În acelaşi timp, o atenţie sporită trebuie acordată 
implicării societăţii civile în diminuarea numă-
rului şi frecvenţei actelor de terorism intern şi mai 
ales internaţional, prin atragerea tuturor cetăţenilor 
în activităţile de prevenire a unor asemenea acţiuni 
nedorite, atât în sânul societăţilor democratice 
de tip occidental, cât şi în al celorlalte genuri de 
comunităţi umane.

Toate aspectele menţionate anterior vin să 
sublinieze că societatea civilă, ca ansamblul 
structurilor organizaţionale instituţionalizate, cu o 
existenţă în timp determinată sau nu, cu scopuri 
riguros definite prin statutele de înfiinţare, având 
ca obiectiv prezervarea drepturilor individului 
în relaţiile acestuia cu instituţiile statului, este 
realmente un actor social important, atât la nivelul 
comunităţii locale, naţionale, cât şi internaţionale.

3. Impactul globalizării asupra societăţii 
civile

Evoluţia societăţii civile, atât în lume, cât şi la 
noi, demonstrează că, în viitor, aceasta va cunoaşte 
o puternică amplificare a rolului său în comunitatea 
în care fiinţează (localitate sau stat naţional), pe de 
o parte, şi la nivel internaţional, pe de altă parte.

De fapt, rolul său va îmbrăca multiple forme 
de exprimare în societate, în raport cu obiectivele 
şi scopurile propuse şi urmărite asiduu de către 
una sau mai multe organizaţii ale societăţii civile, 
cu gradul de cuprindere umană al respective-
lor structuri, cu mărimea fondurilor financiare la 
dispoziţie sau posibil de atras, cu managementul 
resurselor umane, financiare şi informaţionale, cu 
capacitatea conducătorilor acestor organizaţii de a 
fi eficienţi în tot ceea ce se întreprinde.

Astfel, se poate vorbi de preluarea de către 
organizaţiile societăţii civile a unor sarcini pe 
care, în prezent, le soluţionează statul. Într-un 
fel, acesta este modelul oferit societăţii civile din 
statele cu o mai mică vechime în democraţie de 
cele cu o experienţă democratică mai îndelungată. 
De exemplu, o serie de sarcini, specifice asisten-
ţei medicale, pensiilor private, educaţiei etc., se 
pot prelua de organizaţii ale societăţii civile, aşa 
cum se petrec lucrurile acum în SUA sau în statele 
occidentale. 

Securitatea umană a individului şi a comunită-
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ţii al cărei membru este poate intra total sau parţial 
în competenţa unor organizaţii ale societăţii civile. 
Există exemple suficiente ce vorbesc de implicarea 
activă şi consistentă a unor asemenea organizaţii 
în asigurarea condiţiilor propice vieţii şi activităţii 
indivizilor şi comunităţii, prin antrenarea efectivă 
a cetăţenilor la rezolvarea problemelor publice 
din localitatea lor. Iată câteva astfel de activităţi 
de implicare responsabilă, voluntară şi conştientă 
a cetăţenilor în viaţa comunităţii lor locale şi 
naţionale4: 

• În 1992, „News Journal” din Wilmington 
(Delaware) a realizat un sondaj de opinie ce a 
evidenţiat problemele de cea mai mare importanţă 
pentru statul Delaware. După analiza acestor 
subiecte în coloanele sale, ziarul s-a interesat în 
special de obstacolele în calea creşterii economice 
şi a recomandat organizarea de adunări ale 
cetăţenilor pentru a discuta mai bine problema. 
După o serie de reuniuni la nivel local, ce au 
permis cetăţeni-lor să exploreze aceste teme, ziarul 
a contribuit la organizarea unei reuniuni economice 
la vârf, ce a durat două zile şi care a reunit 25 de 
personalităţi marcante ale mediului local de afaceri. 
Aceştia s-au angajat să adopte măsuri de ameliorare 
a economiei din Delaware. Un raport recapitulativ 
rezuma astfel obiectivul acestui proiect: „Analiza 
acestor mari probleme, solicitarea punctului de 
vedere al publicului” asupra acestor dosare, astfel 
încât „să servească drept forum pentru discutarea 
deschisă a problemelor economice” ce afectează 
omul de pe stradă; 

• În 1993, „Register”, cotidian din oraşul Des 
Moines (Iowa), a dat ca sarcină tuturor jurnalişti-
lor săi să intervieveze nemijlocit cel puţin patru 
„americani din clasa mijlocie” pentru a descoperi ce 
îi tracasează. Informaţiile culese au fost completate 
cu cele provenite de la o anchetă telefonică, în aşa 
fel încât, în final, s-a discutat cu 600 de subiecţi. 
Rezultatele au fost publicate într-o serie de cinci 
articole, având titlul „Vocea poporului”. Ziarul a 
convocat o adunare generală a cetăţenilor, pentru 
a-i încuraja să dezbată problemele ridicate cu oca-
zia interviului şi a anchetei telefonice şi a continuat 
să organizeze reuniuni cu redactorii şi populaţia, 
cu scopul de a lega informaţiile de preocupările 
cititorilor săi. 

• În 1993 şi în 1994, cotidianul „Star” din 
Indianapolis (Indiana) a realizat un sondaj de 
mare anvergură asupra atitudinilor locuitorilor 
din regiune pe probleme rasiale şi, timp de o 

săptămână, a prezentat rezultatele în paginile 
sale. Seria de articole ce a urmat a fost dirijată să 
reflecte „experienţa trăită de cetăţeni, şi nu opinia 
unui expert”, ceea ce a reprezentat o mare noutate 
pentru acest ziar. Ca urmare, „Star” a generat un 
forum, la care au participat 500 de persoane, pe 
tema atitudinii faţă de chestiunea rasială, şi şi-
a propus să mai organizeze şi altele pe acelaşi 
subiect. Obiectivul vizat era de a-i determina pe 
locuitorii regiunii să angajeze o dezbatere asupra 
relaţiilor sociale. Era vorba nu de a demara o 
acţiune specifică, ci, mai curând, de a încuraja 
populaţia să caute soluţii.

Exemplele prezentate se cuvin privite cu 
multă atenţie şi sub multiple aspecte. Mai 
întâi, ca o modalitate prin care presa scrisă, ca 
element component al societăţii civile, a reuşit să 
mobilizeze segmente importante ale populaţiei, 
din diferite oraşe şi din regiune, la acţiunile de 
interes general pe care aceasta le-a organizat. Apoi, 
faptul că s-a găsit forma organizatorică adecvată 
de implicare activă a cetăţenilor la soluţionarea 
problemelor diverse care îi preocupa şi a căror 
rezolvare promptă şi optimă nu putea să vină decât 
din partea lor, şi nu a autorităţilor locale. Totodată, 
acţiunile civice ale ziarelor respective evidenţiază 
rolul asumat de presa scrisă nu doar de informare 
imparţială a cititorilor săi, ci şi de angajare a sa 
concretă în activitatea de prezervare şi promovare a 
drepturilor cetăţenilor împotriva influenţei politice 
şi a presiunilor guvernului. De fapt, este vorba de 
practicarea unui „jurnalism civic”, ce îşi propune 
un fel de matrice de comunicaţii în cadrul căruia 
simplii cetăţeni îşi pot prezenta problemele care îi 
preocupă5. Foarte adesea, asemenea acţiuni conduc 
la organizarea unui forum, sub o formă sau alta, fie 
că este vorba de un forum electronic, cu ajutorul 
Internetului, fie de reuniuni faţă în faţă, pentru a 
reflecta la mijloacele prin care să se rezolve aceste 
chestiuni. 

De asemenea, prin această activitate, jurnaliş-
tii urmăresc întărirea „culturii civice”, prin care să 
ajute cetăţenii dintr-o democraţie să-şi dea seama 
că „sistemul” le aparţine şi nu este doar un bun al 
unei elite sau al unor politicieni. 

În plus, prin intermediul jurnalismului civic, 
se caută diminuarea apatiei opiniei publice şi a 
cinismului, care împing omul de pe stradă să se 
replieze asupra vieţii sale personale liniştite şi să se 
ţină departe de treburile publice. Se poate realiza 
acest obiectiv prin oferirea de informaţii pertinente, 
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de natură să clarifice valorile fundamentale şi să 
se exprime cu limpezime asupra convingerilor şi 
priorităţilor pe care le presupune fiecare dintre 
problemele ce se pun în public. 

Un alt domeniu de activitate în care 
organizaţiile societăţii civile au şi vor continua 
să aibă de întreprins ceva concret, pentru cetăţeni 
şi cu implicarea activă a acestora, îl reprezintă 
raporturile cu autoritatea locală şi centrală. Un 
element esenţial al acestor raporturi îl constituie 
gradul de angajare al autorităţilor în rezolvarea 
adecvată a problemelor importante cu care se 
confruntă cetăţenii comunităţii locale. În acest 
context, este necesară o mai mare transparenţă a 
instituţiilor statului în relaţiile cu cetăţenii, de fapt, 
cu plătitorii de taxe şi impozite, dar şi o angajare 
mai activă a acestora din urmă la soluţionarea 
treburilor publice. 

Nici o clipă nu trebuie uitat că cei ce conduc 
comunităţile locale şi statul sunt aleşi o dată la 
câţiva ani, potrivit prevederilor legii electorale, şi 
că aceştia, pe lângă obligaţiile legale, au şi „dato-
rii” faţă de sponsorii campaniei lor electorale. 
De aceea, o sarcină a societăţii civile este să le 
amintească permanent aleşilor că au obligaţii 
faţă de electorat, faţă de cetăţenii comunităţii 
respective.

În ultima vreme, diverse organizaţii ale 
societăţii civile din diferite ţări şi-au unit eforturile 
pentru a face ca fenomenul globalizării să-şi 
diminueze, pe cât este posibil, efectele negative 
pentru statele mai puţin dezvoltate economic. În 
acest sens, au apărut şi s-au desfăşurat o serie de 
mişcări antiglobalizare, concomitent cu reuniunile 
mondiale asupra globalizării6. Astfel, autorul 
citat subliniază că organizaţii ale societăţii civile 
au luat poziţie faţă de negocierile comerciale ale 
statelor din zonă (Caraibe), pentru a-şi informa 
membrii asupra mizelor şi pentru a face presiuni 
asupra guvernelor, cu scopul ca acestea din urmă 
să includă problemele sociale în programele de 
negocieri. În unele cazuri, reprezentanţii societă-
ţii civile au lucrat cu cei responsabili la elaborarea 
poziţiilor de negociere. În alte cazuri, s-au creat 
alianţe la nivel regional, cu scopul de a promova 
integrarea pornind de la bază şi de a facilita dialo-
gul depăşind barierele lingvistice. Pentru a avea 
succes la discuţiile cu reprezentanţii actorilor statali 
şi nonstatali, susţinători ai globalizării, structuri ale 
societăţii civile din mai multe ţări din zona Caraibe 
(statele anglofone, Haiti, Republica Dominicană), 

reunind în jur de 1000 de organizaţii reprezentând 
femei, muncitori, economişti, agricultori etc., şi-au 
constituit un grup de referinţă care să coordoneze 
toate întâlnirile şi problemele de susţinut în faţa 
oficialilor guvernelor ţărilor lor şi ai organizaţiilor 
multinaţionale. Pornind de la aceste aspecte, succint 
relatate, se poate concluziona că, sub impactul 
globalizării, s-au creat condiţiile constituirii unei 
societăţi civile regionale şi mondiale.

Desigur, mai este mult până când se va putea 
vorbi de o societate civilă mondială unită şi 
puternică, capabilă să se lupte eficient pentru 
apărarea reală a drepturilor oamenilor care vor fi 
afectaţi de fenomenul globalizării7.

4. Concluzii

Globalizarea este un fenomen complex, 
multidimensional şi omniprezent, ce exercită o 
influenţă semnificativă asupra tuturor domeniilor 
de activitate umană. Efectele sale sunt multiple 
şi au sensuri diferite de manifestare, favorabile 
sau nu, în raport cu nivelul de dezvoltare socio-
economică a comunităţii respective, cu regimul 
politic, cu tradiţiile şi valorile democratice 
împărtăşite de toţi sau de o parte a cetăţenilor lor. 
Practic, există posibilitatea ca o serie de drepturi 
ale oamenilor - dreptul la muncă, la educaţie, la 
sănătate etc.- să fie afectate de globalizare. În 
acest domeniu, al diminuării efectelor nedorite ale 
globalizării, societatea civilă are de jucat un rol 
deosebit de important, prin diferitele sale structuri 
organizatorice.

În prezent, atât la noi, cât şi în întreaga lume, 
organizaţii ale societăţii civile militează consecvent 
şi, din ce în ce mai concertat, atât la nivel naţional, 
cât şi regional şi global, pentru prezervarea 
drepturilor individului la un trai decent, fără teama 
zilei de mâine şi într-un mediu natural curat. 

De aceea, structuri ale societăţii civile se implică 
tot mai activ în negocierile dintre guvernele ţărilor 
lor şi actorii nonstatali ce promovează globaliza-
rea economică, culturală, ecologică, militară etc., 
apărând drepturile individului uman.

În România, aceste organizaţii militează activ 
şi responsabil în susţinerea procesului de integrare 
a ţării în structurile euro-atlantice şi europene, 
explicând oamenilor utilitatea acestui demers, dar şi 
indicându-le care le sunt drepturile şi obligaţiile.

Globalizarea, atât ca fenomen complex şi 
multidimensional, cât şi ca proces omniprezent, 
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are un impact puternic asupra activităţii societă-
ţii civile din ţara noastră, dar şi din lume. În acest 
context, armata, ca instituţie a statului de drept, 
ar trebui să stabilească şi menţină, în stare activă, 
o gamă diversă de raporturi cu organizaţii ale 
societăţii civile locale şi naţionale. Statornicirea 
unor relaţii principiale, de colaborare şi cunoaştere 
reciprocă, bazate pe prevederile legilor ţării şi 
fondate pe transparenţă, ar fi benefice, atât pentru 
armată şi societatea civilă, cât şi pentru evoluţia 
consecvent democratică a României, ca stat cu 
vocaţie europeană şi universală.
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SECURITATEA NAŢIONALĂ
 ŞI RAPORTUL  ÎNTRE REFORMA 

DIN ARMATĂ ŞI TRANSFORMAREA  
INSTITUŢIEI MILITARE

Dr. Petre DUŢU

 Securitatea naţională, ca ansamblul condiţiilor 
prielnice vieţii şi activităţii umane, este garantată 
şi asigurată şi prin îndeplinirea de către armată 
a rolului său social. În acest sens, o condiţie 
importantă o reprezintă derularea în armată 
a reformei. La rândul său, aceasta din urmă se 
poate înfăptui şi prin transformări succesive, în 
toate domeniile de activitate din cadrul instituţiei 
militare.

 Deci, se poate afirma că există o corelaţie 
strânsă între securitatea naţională şi rapor-
tul dintre reforma din armată şi transformarea 
voluntară a instituţiei militare.

1. Securitatea naţională - stare de echilibru 
dinamic

Mediul de securitate intern, regional şi global 
este, pe fondul afectat de vulnerabilităţi sociale, 
economice, politice, militare, informaţionale, 
permanent „ţinta” unor riscuri şi ameninţări diverse, 
ca natură şi conţinut. Realizarea unui echilibru 
dinamic între vulnerabilităţi, riscuri, ameninţări şi 
măsurile de prevenire a manifestării lor, precum şi 
controlul lor eficace de către instituţiile abilitate 
ale statului conduce la instalarea stării de normali-
tate a mediului de securitate. Aceasta, la nivel 
naţional, este sinonimă cu existenţa securităţii 
naţionale, adică a acelei stări de linişte, de calm, 
de încredere că viaţa şi activitatea cetăţenilor ţării 
nu sunt în pericol. Altfel spus, integritatea fizică şi 
psihică a persoanelor este garantată şi asigurată, 
iar comunităţile umane îşi pot desfăşura viaţa şi 
activitatea fără teamă, în linişte şi siguranţă.

Un rol important în garantarea şi asigurarea 
securităţii naţionale revine armatei, ca instituţie a 
statului abilitată să fac uz de violenţă în atingerea 
acestui obiectiv. Dar această posibilitate nu este 
echivalentă, prin sine, cu capacitatea sa optimă 

de realizare practică. De aceea, armata trebuie să 
fie permanent pregătită să dea răspunsul cuve-
nit oricărei sfidări la adresa securităţii statale. În 
acest context, o condiţie obligatorie o constituie 
înfăptuirea reformei în interiorul armatei.

2. Reforma din armată - proces complex, 
multidimensional şi continuu 

Reforma din armată poate fi percepută sub 
mai multe aspecte. Astfel, ea reprezintă procesul 
de adaptare neîntreruptă a instituţiei militare la 
dinamica schimbărilor sociale, economice, politice, 
culturale, informaţionale, ecologice din societatea 
în care aceasta fiinţează. Aşa cum societatea se află 
într-o continuă transformare, pe toate planurile, ca 
răspuns la solicitările progresului social, economic, 
politic etc., la fel şi armata, ca parte componentă a 
acesteia, trebuie să reacţioneze adecvat pentru a-şi 
putea îndeplini optim misiunile legale ce îi revin. 
Apoi, reforma din armată constituie ansamblul 
metodelor şi tehnicilor folosite, în mod concer-
tat, pentru a face ca această instituţie a statului 
de drept să rămână ancorată în realitatea în 
care ea există şi funcţionează. Punerea de acord 
a naturii şi conţinutului misiunilor încredinţate 
armatei cu mediul probabil de executare a lor 
presupune o continuă modernizare şi perfecţio-
nare a strategiei, concepţiei, doctrinei, tehnicii 
de luptă, dispozitivelor de conducere şi adoptare 
a deciziilor, optimizării climatului psihosocial şi 
coeziunii din grupurile militare. În acest scop, se pot 
folosi metode şi tehnici specifice fiecărui domeniu, 
pe de o parte, şi care au fost validate de practică, 
pe de altă parte. Totodată, reforma este unica 
modalitate sigură de a pune de acord scopurile, 
misiunile, dotarea şi calitatea resurselor umane 
din armată cu modificările ivite, în mod obiectiv, 
în caracteristicile câmpului de luptă viitor. Acesta 
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din urmă, se pare, va fi, în viitor, puternic tehnologi-
zat. Deja, în literatura de specialitate, se vorbeşte 
despre apariţia unei armate nonlineare1, adaptată la 
acest nou câmp de luptă atât din punct de vedere 
uman, cât şi tehnologic. În acelaşi timp, reforma 
este modalitatea prin care armata probează eficien-
ţa şi eficacitatea sa în utilizarea resurselor umane, 
materiale, financiare şi informaţionale pe care 
societatea i le pune la dispoziţie pentru executarea 
misiunilor legale încredinţate. În prezent, datorită 
caracteristicilor mediului de securitate internaţional 
şi regional, societatea este foarte strictă cu bugetul 
alocat armatei şi, mai ales, cu modul în care acesta 
este folosit. Astăzi, contribuabilul doreşte şi poate 
controla riguros felul în care armata gestionează 
resursele puse la dispoziţie de către societate. De 
asemenea, reforma din armată permite acesteia 
asigurarea, într-o primă etapă, a compatibilităţii 
şi, ulterior, a interoperabilităţii cu celelalte armate 
partenere din alianţă. La intrarea într-o alianţă 
politico-militară, aşa cum este NATO, orice stat 
membru îşi asumă liber, voluntar şi conştient, o 
serie de responsabilităţi. Printre acestea se află şi 
cele referitoare la asigurarea compatibilităţii şi 
interoperabilităţii cu celelalte armate ce fac parte 
din tratat. De fapt, aceasta priveşte dimensiunile 
umană, normativă, organizaţională şi militară ale 
reformei din armată2.

În prezent, natura şi conţinutul misiunilor ce se 
pot încredinţa unei armate se află într-o continuă 
modificare, în raport cu o multitudine de factori3. 
Răspunsul adecvat la o astfel de provocare îl poate 
constitui doar reforma instituţiei militare.

În concluzie, reforma din armată este un proces 
continuu, complex şi multidimensional, o condiţie 
sine qua non a ancorării optime a acestei institu-
ţii la dinamica schimbărilor din societate, din 
câmpul de luptă, din domeniul informaţional şi al 
comunicaţiilor, răspunsul optim la toate provocă-
rile actuale şi viitoare din mediul de securitate.

3. Transformarea armatei

Orice armată care doreşte să scurteze unele etape 
de înfăptuire a reformei din cadrul său apelează 
la transformarea sa. Aceasta din urmă reprezintă 
o modalitate rapidă de realizare a schimbărilor 
dorite în instituţia militară, desigur, în consens 
cu fondurile la dispoziţie, cu resursele umane, 
financiare, informaţionale şi specificul misiunilor 
ce i se vor încredinţa în viitorul apropiat sau mai 

îndepărtat.
De asemenea, transformarea armatei poate 

fi văzută şi ca rezultatul activităţii factorilor de 
decizie şi a structurilor de execuţie din sânul acestei 
instituţii pentru atingerea unor obiective tactice şi 
operative ale reformei sale. De exemplu, trecerea 
de la armata de masă, fondată pe conscripţie, la 
armata de profesionişti, bazată pe voluntariat, 
reprezintă un tip de transformare a instituţiei 
militare care se face într-un interval de timp mai 
scurt sau mai lung, în funcţie de un sistem de 
factori interni şi externi. 

Totodată, transformarea constituie o metodă 
rapidă de înfăptuire a unor obiective concrete 
ale reformei din armată. De pildă, moderniza-
rea unor categorii de tehnică de luptă, în scopul 
de a fi compatibilă cu tehnica statelor partenere în 
alianţă, este o asemenea modalitate. În acest sens, 
modernizarea avionului MIG-21 Lancer de către 
Forţele Aeriene ale României se poate considera 
un exemplu elocvent de cale de transformare a 
acestei categorii de forţe, cu scopul direct de a 
asigura compatibilitatea cu aparatele de zbor din 
armatele statelor membre ale NATO.

În acelaşi timp, transformarea reprezintă 
calea cea mai scurtă în asigurarea compatibilită-
ţii şi interoperabilităţii Armatei României cu 
armatele celorlalte state membre ale Alianţei 
Nord-Atlantice, în anumite domenii de activitate 
specifice instituţiei militare. De exemplu, în 
înfăptuirea dimensiunii normative a reformei din 
armată, „alinierea” prevederilor legilor referitoare 
la apărare şi securitate, ale regulamentelor militare, 
ale manualelor şi doctrinelor din Armata Româ-
niei cu cele din armatele statelor membre NATO. 
O situaţie similară se produce şi în ceea ce priveşte 
adaptarea structurii organizatorice a unităţilor 
şi marilor unităţi româneşti, îndeosebi a forţelor 
destinate NATO, la cea existentă în celelalte armate 
din Alianţa Nord-Atlantică. În aceste situaţii, este 
absolut necesară transformarea, întrucât pe această 
cale se scurtează timpul realizării obiectivelor 
propuse şi se diminuează cheltuielile efectuate în 
cadrul reformei.

În plus, transformarea permite efectuarea de 
experimente sociale înainte de a acţiona definitiv 
pentru atingerea unor obiective ale reformei 
din armată. Altfel spus, transformarea devine 
o modalitate de validare socială a unor metode, 
procedee sau alte acţiuni de perfecţionare, 
modernizare sau optimizare a structurii, funcţionării 
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şi managementului instituţiei militare în domeniul 
resurselor umane, financiare şi informaţionale.

Natura transformării este stabilită de către 
factorii de decizie, cu foarte mare exactitate, 
deoarece de acest lucru depind metodele alese 
pentru înfăptuirea sa, forţele destinate acestui scop 
şi timpul alocat ducerii ei la bun sfârşit.

În concluzie, transformarea armatei se poate 
socoti un segment important al reformei din 
instituţia militară, o acţiune strict delimitată în 
timp, cu un conţinut riguros precizat, cu o definire 
exactă a metodelor, tehnicilor şi procedeelor, 
precum şi a resurselor umane, materiale, financiare 
şi informaţionale pe care societatea i le pune la 
dispoziţie.

4. Raportul reforma din armată – 
transformarea instituţiei militare

Având în vedere maniera în care anterior 
au fost definite şi analizate reforma din armată 
şi transformarea acestei instituţii se poate 
afirma că reforma reprezintă sistemul, întregul, 
entitatea, unitatea, iar transformarea constituie 
subsistemul, partea, elementul component. Prin 
urmare, raportul dintre ele este unul de la sistem 
la subsistem, de la întreg la parte. Deci, reforma 
din armată, în calitatea sa de întreg, determină, 
întotdeauna şi integral, transformarea, ca parte, 
ca element structural al celei dintâi. În derularea 
lor, transformarea poate exercita sau nu o influenţă 
puternică asupra reformei din armată. Această 
influenţă este direct dependentă de domeniul de 
activitate al armatei implicate, de profunzimea şi 
conţinutul transformării respective. Altfel spus, 
este vorba de caracterul domeniului de activitate 
- dominant sau dominat - supus transformării şi 
de impactul acesteia asupra tuturor dimensiunilor 
reformei din instituţia militară.

Reforma, ca proces, se poate interpreta ca fiind 
o succesiune logică de transformări, mai mult sau 
mai puţin profunde, în toate domeniile de activitate 
ale instituţiei militare. Astfel, reforma înseamnă 
transformări succesive produse în conţinutul 
dimensiunilor umană, normativă, structurală, 
organizaţională şi militară ale activităţii din armată, 
precum şi în managementul resurselor umane, 
materiale, informaţionale din această instituţie a 
statului de drept. 

Totodată, reforma înseamnă transformări 
esenţiale şi în natura şi conţinutul relaţiilor dintre 

armată şi societatea în care cea dintâi fiinţează. În 
statul de drept, armata, ca instituţie a sa, se află sub 
controlul civil şi democratic al societăţii, respectiv, 
al structurilor legale cu competenţe în domeniul 
apărării şi securităţii naţionale. Pentru a se realiza 
acest obiectiv este, pe deplin evident, că, mai 
întâi, a fost necesar să se producă o transformare 
profundă şi radicală în mentalitatea civililor şi a 
personalului armatei, dar şi în conţinutul unor acte 
normative ce reglementau domeniul respectiv de 
activitate. 

Reforma din armată, ca proces continuu, 
înseamnă, de fapt, o succesiune de transformări 
coerente ale instituţiei militare, sub toate aspectele 
- uman, material, normativ, militar, organizaţional, 
managerial, informaţional. Pentru ca Armata 
României să ajungă la parametrii ceruţi de 
asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii 
cu armatele celorlalte state membre ale NATO, a 
trecut şi va mai trece printr-o serie de schimbări 
succesive, pe toate planurile, în deplin consens 
cu etapa procesului de integrare a sa în structurile 
euro-atlantice şi europene.

Reforma este şi va fi întotdeauna dimensiunea 
strategică a schimbărilor din armată, iar 
transformarea le va reprezenta pe cele operative şi 
tactice.

În fine, raportul dintre reforma din armată şi 
transformările din această instituţie este unul de 
determinare, de subordonare a celui de-al doilea 
termen al relaţiei faţă de cel dintâi.

5. Concluzii

Securitatea naţională depinde într-o măsură 
însemnată de capabilitatea armatei de a-şi îndeplini 
adecvat misiunile constituţionale încredinţate de 
statul de drept. În acest scop, instituţia militară 
trebuie să parcurgă un proces complex de 
reformă.

Reforma, ca proces complex, continuu şi 
multidimensional, reprezintă modalitatea eficace şi 
eficientă de adaptare adecvată şi flexibilă a armatei 
la dinamica alertă a realităţii sociale, economice, 
politice, militare, informaţionale etc. din societatea 
în care fiinţează şi mediul de securitate regional şi 
global.

Paleta misiunilor pe care Armata României 
trebuie să le execute, datorită calităţii ţării noastre 
de stat membru cu drepturi depline al NATO, 
face absolut necesară reforma acestei instituţii. 
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În acelaşi timp, pentru ca ea să fie compatibilă 
şi interoperabilă cu armatele celorlalte state 
din Alianţa Nord-Atlantică, precum şi pentru a 
răspunde eficace şi prompt oricărei provocări la 
adresa apărării şi securităţii sale şi ale partenerilor 
săi, se impun înfăptuite o serie de transformări în 
cadrul său.

Reforma din armată, în cele din urmă, este 
o succesiune logică de transformări umane, 
structurale, organizaţionale, normative, militare şi 
informaţionale produse în interiorul instituţiei, pe 
de o parte, şi a raporturilor ei cu celelalte instituţii 
cu competenţe în domeniul apărării şi securităţii 
naţionale şi nu numai, pe de altă parte.

O caracteristică definitorie a reformei din 
instituţia militară o constituie complexitatea sa. 
Aceasta derivă din realitatea că armata, pe timpul 
derulării reformei, nu este absolvită de executarea 
nici uneia dintre misiunile constituţionale ce îi 
revin în societate sau pe care statul român şi le-a 
asumat, în mod liber, conştient şi responsabil.

Transformarea este o secvenţă a reformei din 
armată, o etapă strict delimitată în timp, necesară 
şi utilă folosirii eficiente a resurselor umane, 
materiale, financiare şi informaţionale puse la 
dispoziţie de către societate.

Reforma din armată se poate asimila cu educaţia 
permanentă, care presupune un proces continuu de 
asimilare şi însuşire de informaţii, transformarea 
acestora în cunoştinţe, apoi, folosirea lor pentru 
formarea de deprinderi, priceperi, abilităţi şi 
dezvoltarea aptitudinilor într-un domeniu de 
activitate. În mod similar, reforma din armată 
solicită un efort continuu de adaptare conştientă 

şi voluntară la mutaţiile produse în societate 
şi în mediul de securitate, cu scopul declarat de 
a răspunde optim la toate provocările ce ţin de 
competenţa sa. În schimb, transformarea se poate 
compara cu pregătirea în vederea unui examen şi 
susţinerea propriu-zisă a acestuia. În alţi termeni, 
transformarea încetează ca activitate după ce 
scopul său a fost atins, în timp ce reforma continuă, 
pentru că ea are scopuri parţiale care, cumulate, 
conduc la atingerea scopului general. La rândul 
său, scopul general, odată realizat, constituie 
punctul de plecare pentru o nouă etapă a reformei 
din instituţia militară. Altfel spus, aşa cum educaţia 
este permanentă, la fel şi reforma din instituţia 
militară este continuă, neîntreruptă, deoarece 
mediul în care armata acţionează, mijloacele 
de lupă, doctrinele şi strategiile de securitate se 
află într-un permanent proces de schimbare. Prin 
urmare, armata trebuie să se adapteze adecvat 
şi flexibil la toate aceste mutaţii, adică, să facă 
reformă, pentru a fi în măsură să îşi îndeplinească 
toate misiunile ce îi revin în societate.

NOTE:

1 Lt. col. eng. Ludovic MONNERAT, L’armee non 
lineare, http://www.checkpoint-online.ch/CheckPoint/
Actuel.html

2 Vezi dr. Petre DUŢU, Armata şi societatea în 
tranziţie, Bucureşti, Editura AISM, 2002, pp. 51-60.

3 Vezi dr. Petre DUŢU, Dinamica misiunilor 
Armatei României, în Studii de securitate şi apărare, 
vol. I, Bucureşti, Editura UNAp, 2005, pp.7-47. 
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Deşi concepută ca o formă istorică  dând 
naştere unui nou context politic internaţional după 
Al Doilea Război Mondial, ONU deţine obiectivele 
şi finalităţile cu dimensiune internaţională 
necesare pentru a închipui gardianul respectării 
dreptului internaţional, indiferent de schimbările 
mediului politic internaţional.

Ca un cadru de cooperare, ONU a stat insă 
la baza prezentei concepţii asupra  ordinii 
internaţionale; mai precis, statele, bazându-se pe 
suveranitatea lor legitimă, au decis să sfârşească 
o perioadă istorică de relaţii internaţionale 
caracterizate de preeminenţa forţei asupra 
dreptului, de reglementările conflictelor prin 
război şi să înceapă o nouă eră, a cooperării 
internaţionale, fundamentată pe principiile 
dreptului şi păcii.  Nu se poate estima sau 
trece cu vederea  (de către cei care doresc  să 
considere această organizaţie doar ca o formă 
de cooperare pasivă, ineficientă, chiar caducă, 
depăşită de revoluţionarele forme de integrare 
de tipul  UE) nici contribuţia sa în materializarea 
şi consolidarea într-o formă juridică şi universal 
acceptată, a ordinii legale internaţionale.

Carta ONU poate fi considerată  ca o 
expresie condensată  a dreptului internaţional 
contemporan iar ONU, ca o expresie condensata 
a multilateralismului statal bazat pe respectarea  
suveranităţii. 

ONU poate fi privit ca  o adaptare necesară  a 
unei organizaţii clasice şi universale  la realităţile 
complexe şi globale, la un nou mediu;   vocaţia 
sa universală statală iniţială devine o vocaţie  
eterogenă, de a asocia actorii globali  diferiţi, 
precum companiile transnaţionale  sau ONG-urile  
la lucrările sale, pentru a demonstra   caracterul 
său  eficient şi flexibil  în epoca globalizării.

ORGANIZAŢIA NAŢIUNILOR UNITE 
ÎN SECOLUL XXI:

UN FACTOR DE IMPULSIONARE 
A SCHIMBĂRII

Mădălina-Virginia ANTONESCU

Percepută ca fiind cea mai importantă 
organizaţie internaţională a timpului nostru, 
ONU a creat un adevărat mit, având la bază ideea 
respectului universal al dreptului internaţional. 
Criticată de unele state, în special de cele din 
„lumea a treia”, pentru că ar fi un instrument de 
hegemonie utilizat de puternicele state din Nord 
în relaţiile internaţionale1, ONU rămâne încă 
fundamentul necesar pentru asigurarea universală 
a păcii şi securităţii între state.

 Concepută ca o clasică organizaţie de 
cooperare2, ONU nu şi-a propus, în obiectivele şi 
finalităţile sale principale, să îmbrăţişeze concepţia 
supranaţională sau să edifice un guvern unic. 
Structura sa este diferită de expresia nouă, globală, 
a multilateralismului de azi, orientat spre integrare 
şi spre transferul competenţei statale către o ordine 
instituţională distinctă, precum în cazul Uniunii 
Europene, însă o anumită tendinţă a ONU de a 
adopta trăsături specifice supranaţionalismului 
nu poate fi respinsă a priori, pe motivul profilului 
său de cooperare expres precizat (art. 1, paragr.4/ 
Carta ONU).

 ONU reprezintă o formă de înţelegere politică 
între state, de a crea climatul internaţional optim 
bazat pe securitate şi pace internaţională, pe 
cooperare interstatală în respectarea principiilor 
precum: buna-credinţă în îndeplinirea obligaţiilor 
asumate în conformitate cu Carta ONU; rezolvarea 
pe cale paşnică a diferendelor internaţionale; 
abţinerea de la utilizarea forţei sau a ameninţării cu 
forţa în relaţiile internaţionale; protecţia drepturilor 
omului.

 Practic, ONU constituie prima organizaţie 
internaţională3 exprimând voinţa statelor de 
a coopera4 realmente la nivel universal, de a 
deveni o voce comună, de a  ajunge la îndeplinirea 
unor interese comune, de a promova dezideratele 
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universale ale naţiunilor, de a acţiona în beneficiul 
omenirii.

 Deşi concepută ca o formă istorică, dând 
naştere unui nou context politic internaţional după 
al Doilea Război Mondial, ONU deţine obiectivele 
şi finalităţile cu dimensiune internaţională necesare 
pentru a închipui gardianul respectării dreptului 
internaţional, indiferent de schimbările 
mediului politic internaţional – a se vedea 
presiunile marilor puteri de a schimba status-quo-
ul juridic bazat pe respectarea egalităţii suverane 
între state şi pe ius cogens, specificat în art. 2/Carta 
ONU, presiuni încercând să opereze o diviziune 
între concepţia doctrinei apărării preventive şi 
integritatea teritorială a statului sau preeminenţa 
drepturilor omului asupra suveranităţii absolute a 
statului, între viziunea clasică asupra suveranităţii 
şi noua tendinţă de a declara căderea statelor.

Prinsă între cele două interese diferite ale 
marilor puteri şi ale restului statelor, ONU a devenit 
o structură dilematică, ezitând între a restaura 
importanţa suveranităţii statale, în a reafirma 
necesitatea de a respecta dreptul internaţional 
clasic bazat pe această suveranitate; în acelaşi timp, 
ONU se converteşte în anumite momente într-un 
instrument hibrid, al marilor puteri, influenţat să 
schimbe status-quo-ul internaţional într-o direcţie 
care nu corespunde nici protecţiei intereselor 
comune ale comunităţii internaţionale, nici poziţiei 
statelor în curs de dezvoltare sau nedezvoltate.

Sub imperiul globalizării, ONU se confruntă 
cu ameninţări serioase la adresa caracterului 
imperativ al principiilor internaţionale înscrise 
în Carta sa şi, de asemenea, la adresa credibilităţii 
sale generale5 de a gestiona problemele globale 
sau de a reprezenta un forum viabil pentru state în 
atingerea unui punct de vedere comun pe anumite 
probleme de interes major, aşa cum Carta dorea să 
devină.

Obiect al contestărilor, ONU a suportat 
acuzaţii privind o potenţială transformare într-
o guvernare globală, într-un tip de parlament 
universal, ceea ce ar fi avut un efect contrar 
finalităţilor Cartei; pe de altă parte, evoluţia 
generală a instituţiilor internaţionale şi 
regionale, de la multilateralism la globalism, 
este o ipoteză care, în condiţiile globalizării şi ale 
presiunilor din partea noilor actori, ar constitui 
o ameninţare serioasă la adresa suveranităţii şi 
a întregului „acquis onusian” pe care statele au 
obligaţia să îl respecte şi să îl integreze în ordinea 

lor naţională, prin încorporarea în legislaţia internă 
(teoria dualistă).

Fiind diferită de organizaţiile internaţionale 
prezente – dacă vom conveni să privim Uniunea 
Europeană ca o formă de integrare statală regională 
caracteristică globalizării -, ONU nu a constituit 
o ordine internaţională legală specifică, aşa cum 
statele europene au creat ordinea comunitară.

Astfel, nu poate fi găsit nici un efect direct în 
aplicarea „normelor ONU” în ordinea internă a 
statelor-naţiune, nici o implementare imediată sau 
obligatorie a acestora pe teritoriul statelor membre, 
precum în zona UE. Această absenţă a unei 
veritabile ordini juridice universale este un deficit 
pentru această organizaţie care doar îşi respectă 
propriile limite, fixate în statutul său (rezumându-
se a fi un forum de cooperare interstatal).

„Ordinea internaţională”, dacă vom 
conveni să o numim astfel, nu este un rezultat 
al supranaţionalismului onusian, ci o producţie 
de reguli şi norme adoptate direct de către state 
(considerând că organele principale ale ONU, 
precum Adunarea Generală sau Consiliul de 
Securitate, nu ţin de o organizaţie de integrare, prin 
urmare nefiind organe supranaţionale, cu o forţă 
obligatorie distinctă provenind dintr-o competenţă 
exclusivă a organizaţiei în domenii specifice, 
precum organele comunitare în cadrul UE). Dacă 
vom admite că ONU rămâne o organizaţie de 
cooperare, ce nu pune în discuţie calitatea de 
entitate suverană a statelor membre şi care nu 
pretinde transfer de suveranitate de la state pentru 
a-şi construi propriul domeniu de competenţă 
exclusivă, atunci „ordinea internaţională” nu va 
fi una formată din trei dimensiuni (una rezervată 
statelor suverane, una presupunând exerciţiul 
comun de competenţe între state şi organizaţie, 
una alcătuită din competenţele exclusive ale 
organizaţiei) precum în Uniunea Europeană.

Ca un cadru de cooperare, ONU a stat 
însă la baza prezentei concepţii asupra ordinii 
internaţionale; mai precis, statele, bazându-se pe 
suveranitatea lor legitimă, au decis să sfârşească 
o perioadă istorică de relaţii internaţionale 
caracterizate de preeminenţa forţei asupra dreptului, 
de reglementările conflictelor prin război şi să 
înceapă o nouă eră, a cooperării internaţionale, 
fundamentată pe principiile dreptului şi păcii.

La aceste obiective decise de state a reprezenta 
direcţia generală viitoare a mediului politic 
internaţional, ONU a adăugat importanta muncă 
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de codificare şi de dezvoltare a dreptului 
internaţional6. Astfel, nu putem vorbi despre 
ONU ca un subiect de drept internaţional normal, 
tipic, ca un creator de norme (ceea ce este 
caracteristic doar statelor), însă nu se poate estima 
sau trece cu vederea (de către cei care doresc să 
considere această organizaţie doar ca o formă 
de cooperare pasivă, ineficientă, chiar caducă, 
depăşită de revoluţionarele forme de integrare 
de tipul UE) nici contribuţia sa în materializarea 
şi consolidarea, într-o formă juridică şi universal 
acceptată, a ordinii legale internaţionale.

În anumite domenii, precum obligaţiile 
statale de menţinere a păcii şi securităţii, ONU 
a dezvoltat o strategie complexă şi mecanisme 
bazate pe prevederile Cartei: operaţiunile de 
tip peacekeeping, peacemaking, peacebuilding; 
reconstrucţia postconflict; lupta împotriva sărăciei; 
rezolvarea altor probleme globale – domenii 
din care alte organizaţii, practic, s-au inspirat, 
– dacă este să ne referim la atribuţiile OSCE şi 
la operaţiunile de menţinere a păcii, la NATO, 
ca alianţă militară reformată, dorindu-se a se 
implica în eradicarea conflictelor de pe glob şi în 
reconstrucţia postconflict, la UE, interesată după 
momentul Nisa să îşi dezvolte o nouă strategie în a 
se afirma ca o forţă unitară în relaţiile internaţionale, 
incluzând dezvoltarea dimensiunilor legate de 
peacekeeping, a unei forţe armate multinaţionale 
în cadrul pilonului de politică externă şi de apărare 
comună. ONU s-a convertit, astfel, într-un mare 
model pentru celelalte organizaţii doritoare să se 
identifice cu formula de succes, de a reprezenta 
„un gardian al dreptului internaţional”, pe care 
ONU a creat-o pentru sine, în timp.

Bazat pe ideea cooperării între state 
suverane, ONU nu s-a convertit într-o 
guvernare globală7 (în ciuda presiunilor globale 
de a fi declarat într-un impas fatal), forţat fie să îşi 
reformeze structura într-una cu competenţe mult 
mai puternice sau chiar obligatorie, fie să dispară 
laolaltă cu statele. Departe de ideea de a dicta 
statelor o direcţie specifică sau de a le impune 
normele sale8 (dictate de organe supranaţionale 
şi sancţionate, în cazul violării acestora sau al 
neimplementărilor, de agenţi supranaţionali), 
ONU nu reprezintă un suprastat, iar organele 
sale, concepute de fondatori ca instrumente utile 
în a asigura eficacitatea cooperării interstatale, 
nu sunt nici supranaţionale, nici federale, precum 
tendinţele actuale din sistemul UE.

Cel mai important argument pentru absenţa 
caracterului supranaţional al ONU este însăşi 
natura coordonatoare a dreptului internaţional. 
Ca un rezultat al aplicării principiilor internaţionale 
proclamate în art. 2/Carta ONU şi a obiectivelor 
ONU (art. 1), dreptul internaţional a devenit, după 
1945, o etapă distinctă a unei transformări radicale 
în percepţia statelor: a apărut o nouă ordine de 
drept, bazată pe principiile consacrate de Carta 
ONU, iniţial pentru a fi respectată de organizaţie 
şi de membrii săi. Odată cu procesul de creştere 
a importanţei ONU în relaţiile internaţionale, 
comunitatea de state s-a transformat într-o 
comunitate de drept bazată pe obiectivele şi 
principiile furnizate de Carta ONU. În mod 
progresiv, viaţa internaţională a fost dirijată spre a fi 
în conformitate cu Carta, în paralel cu o proliferare 
a statelor doritoare a fi membre ale organizaţiei şi 
de a participa la o nouă ordine a păcii şi securităţii, 
a dialogului între naţiuni.

Caracterul universal al ONU este în mod 
organic legat de calitatea de entitate suverană a 
statelor membre, deoarece doar o organizaţie care 
respectă suveranitatea statelor poate reprezenta, în 
mod legitim, comunitatea internaţională – care se 
bazează în acelaşi timp pe o comunitate de state 
şi de drept. Astăzi, ONU se confundă, practic, 
cu comunitatea internaţională, datorită faptului 
că imensa majoritate a statelor a primit statutul de 
membru şi, în consecinţă, obiectivele, principiile 
ONU, atribuţiile şi competenţele organelor ONU 
s-au extins asupra aproape tuturor statelor şi 
teritoriilor lor9, chiar şi asupra celor care nu au 
primit statutul de membru ONU (art. 35, paragr. 
2/Carta ONU).

Acordurile regionale încheiate de state sau 
crearea organizaţiilor regionale de integrare cu 
atribuţii în menţinerea păcii şi securităţii la nivel 
internaţional şi fiind concepute a acţiona regional 
sunt recunoscute de ONU ca viabile şi legitime 
doar dacă sunt în concordanţă cu Carta, art. 52. 

În acest mod, Carta ONU poate fi 
considerată ca o expresie condensată a 
dreptului internaţional contemporan, iar ONU 
ca o expresie condensată a multilateralismului 
statal bazat pe respectarea suveranităţii.

ONU şi entităţile statale care au creat această 
organizaţie sunt produsul unei anumite viziuni 
asupra lumii internaţionale. Această viziune 
acordă un rol esenţial pe plan internaţional statelor 
suverane, ca unice structuri dotate cu legitimitatea 
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de a reprezenta naţiunile lor şi de a lua decizii în 
numele lor. Statul, aşa cum e prezentat în concepţia 
ONU, este perceput ca fiind principalul actor în 
toate domeniile vieţii internaţionale. Alţi actori 
sunt neglijaţi sau nu sunt consideraţi ca parteneri 
viabili şi egali pentru state10, în consecinţă, statutul 
de subiect de drept internaţional pentru aceşti actori 
este respins sau recunoscut în anumite limite. 

ONU reprezintă construcţia statelor suverane 
acţionând legal pentru naţiunile lor, pe baza 
normelor internaţionale elaborate de state, într-
un cadru bilateral sau multilateral, fără nici o altă 
autoritate superioară care să conteste sau să-şi 
impună normele supranaţionale. 

ONU recunoaşte doar egalitatea între state, 
deoarece viziunea sa este stato-centrică, nu şi 
egalitatea juridică între state şi alţi actori, precum 
organizaţiile internaţionale, ONG-urile globale, 
companiile transnaţionale, cultele religioase, 
indivizii, în ciuda influenţei lor crescute în lumea 
statelor. 

 Prin asocierea câtorva dintre aceşti actori 
globali, precum ONG-urile sau companiile 
transnaţionale la strategiile sale de rezolvare a 
problemelor globale – protecţia drepturilor omului, 
dezvoltarea ţărilor sărace, combaterea încălzirii 
globale, protecţia şi prezervarea patrimoniului 
cultural al umanităţii, protecţia mediului 
înconjurător, impunerea unor limite morale şi 
legale anumitor inovaţii ştiinţifice precum tehnicile 
de clonare umană-, nu înseamnă că ONU se 
converteşte într-o guvernare globală11 sau că 
proclamă ineficacitatea statelor în gestionarea 
provocărilor globale. ONU poate fi privită ca 
o adaptare necesară a unei organizaţii clasice şi 
universale la realităţile complexe şi globale, la 
un nou mediu, o structură dinamică12, nu una 
istorică, depăşită. ONU se dovedeşte o structură 
deschisă către state – art. 4/ Carta ONU, însă 
vocaţia sa universală statală iniţială devine o vocaţie 
heterogenă, de a asocia actorii globali diferiţi, 
precum companiile transnaţionale sau ONG-urile 
la lucrările sale, pentru a-şi demonstra mai bine 
caracterul eficient şi flexibil în epoca globalizării. 
În această viziune, ONU rămâne o structură 
consacrând formula statului-naţiune dotat cu 
suveranitate, cu deplină capacitate de decizie şi cu 
liberă capacitate de acţiune exercitată în limitele 
legale. Pentru ONU, statele continuă să reprezinte 
principalul actor al relaţiilor internaţionale şi 
unicul subiect de drept cu deplină capacitate 

juridică de a-şi asuma drepturi şi obligaţii pe plan 
internaţional13. 

Această viziune nu contestă capacitatea ONU 
de a se schimba în noile condiţii ale globalizării, 
însă consideră că reforma ONU trebuie să fie vă-
zută ca o consecinţă implicită a necesităţii statelor 
de a-şi reforma structura, de a-şi mări eficienţa atât 
pe plan intern, cât şi pe plan internaţional. Această 
reformă va fi una decisă de state, gestionată de state 
şi având ca finalitate mărirea forţei multilaterale în 
rezolvarea problemelor globale. Nu este o reformă 
ce neagă calitatea de entitate suverană a statelor, în 
consecinţă, nici legitimitatea ONU, nici o reformă 
ce proclamă declinul acestei organizaţii.

Dacă ONU dispare, ca o consecinţă a unui 
eşec general al statelor de a răspunde provocărilor 
globalizării, întregul drept internaţional bazat pe 
principiile imperative ale ONU şi pe obiectivele 
imperative pentru state va rămâne fără subiecţii 
săi de drept - fără ONU şi fără state - ca subiecţi 
necesari pentru a-i asigura respectarea. 

În ipoteza prăbuşirii ONU, ca o consecinţă a 
unei decăderi generale a modelului statal, nici 
un alt actor nu ar avea voinţa politică, strategia, 
legitimitatea şi capacitatea concretă de a înlocui 
funcţiile ONU şi de a lucra simultan, atât ca o 
organizaţie internaţională complexă şi universală, 
precum ONU, cât şi ca stat. 

Dacă ONU se prăbuşeşte, celelalte organizaţii 
internaţionale bazate pe acte constitutive ce 
reafirmă principiile şi valorile Cartei ONU vor 
cădea, de asemenea, deoarece, în lumea noilor 
valori ale actorilor globali, vor fi lipsite de 
legitimitate - ne referim la cea de tip statal, având 
la bază respectarea de către state a principiilor 
ONU-, aceasta nemaiavând relevanţă.

Dacă vom admite că ONU reprezintă un factor 
de schimbare, o structură gata să accepte tendinţele 
globalizării şi care să se lase să fie transformată 
dintr-o formă interstatală de cooperare într-o 
formă globală, două variante trebuie în principal 
să fie notate: natura dinamică a ONU va duce 
această organizaţie către un tip de structură 
supranaţională14, dacă nu către o autoritate 
globală15, în care statele sunt principalul motor 
al transformării; cea de a doua alternativă este 
conversia ONU dintr-o structură servind interesele 
naţiunilor, legal reprezentate de state, într-o 
structură dedicată exclusiv intereselor globale ale 
actorilor transnaţionali.

 O ipoteză moderată poate susţine ideea 
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unei reforme a ONU ca un proces fără efecte 
covârşitoare, o reformă doar concentrată să 
mărească eficienţa regulilor sale existente, a 
instituţiilor şi mecanismelor, de a adăuga câteva 
noi organe şi de a reduce birocraţia excesivă, de 
a asigura un proces mai democratic de luare a 
deciziilor şi o participare crescută a ţărilor în curs 
de dezvoltare în organe cu rezonanţe istorice, 
închise, precum Consiliul de Securitate.

 Prima concepţie nu renunţă să menţină 
preeminenţa suveranităţii şi actorii statali. 
Statul este privit, datorită capacităţii sale unice, 
multifuncţionale şi experienţei istorice, ca fiind 
cel mai indicat actor în a trata cu provocările 
globale şi în a gestiona o uriaşă organizaţie 
precum ONU către schimbări radicale şi de sistem 
al comunităţii internaţionale. Aceste schimbări 
presupun că ONU se converteşte într-o formă de 
guvern mondial, în care egalitatea între state să 
devină formală şi absolută, iar suveranitatea 
marilor puteri să beneficieze de o valoare 
absolutizată16, în comparaţie cu alte state. Ca 
autoritate superioară pentru state, ONU va 
începe să realizeze o ordine internaţională unică, 
integrată, precum cea comunitară. Cu un cadru 
instituţional unic, distinct de cel al statelor 
membre, cu propriile resurse financiare, cu agenţii 
săi, cu funcţii legislative proprii, executive şi 
administrative, ONU va deveni, în această ipoteză, 
o organizaţie de integrare, primind de la state 
competenţe şi creându-şi câmpuri specifice de 
competenţă exclusivă. Este un scenariu care 
consideră că, sub presiunea globalizării, doar cea 
mai adaptată organizaţie internaţională va rezista, 
prin schimbarea formulei interguvernamentale cu 
aceea a integrării şi a supranaţionalismului, şi că 
modelul Uniunii Europene va fi urmat cu succes 
de către ONU, ce va încorpora, într-o a doua fază, 
alte organizaţii regionale similare. În acest mod, 
se va crea o ierarhie între organizaţii: ONU, 
ca o supremă autoritate pentru alte organizaţii 
internaţionale şi pentru state, o ierarhie între 
actorii politici, având în vârful piramidei ONU, 
apoi statele care şi-au transferat suveranitatea 
către vârful ierarhiei, o ierarhie între normele 
internaţionale – cele elaborate de ONU având 
preeminenţa asupra normelor naţionale şi, de 
asemenea, asupra normelor comunitare. Efectul 
direct al legislaţiei onusiene obligatorii sau cu 
valoare de recomandare nu va fi evitat şi protecţia 
acestor norme, în caz de contradicţie cu regulile 

naţionale, va fi întărită.
Cu ONU transformat în secolul XXI în 

organizaţie de integrare - transfer de suveranitate 
de la state în anumite arii specifice, un unic set de 
instituţii, preeminenţa dreptului onusian asupra 
legii naţionale - poziţia statului va fi afectată. 
Chiar dacă, în aparenţă, preeminenţa statului 
se va menţine, aceasta este doar o strategie de a 
asigura succesul organizaţiei create de state şi 
integrând competenţele acestora în scopul de 
a rezolva mai bine problemele globale şi de a 
se asigura că nici un alt actor decât statul nu va 
fi capabil să deţină controlul asupra globalizării, 
implicit, asupra actorilor nonstatali. Într-o altă 
accepţiune, pentru state, transformând ONU într-o 
organizaţie de integrare, înseamnă să se realizeze 
o efectivă guvernare globală a acestora17, 
şi nu o guvernare a globalizării asupra ordinii 
internaţionale. Făcând, în această ipoteză, dreptul 
internaţional preeminent în anumite materii în 
care a operat transferul de competenţe către ONU 
asupra legislaţiei naţionale, acest aspect este privit 
ca o manifestare a dorinţei suverane a statului de 
a administra mai ferm şi într-o formulă integrată, 
fenomenul globalist. 

Tendinţei transnaţionale i se poate răspunde doar 
cu o universală, consolidată organizare a statelor 
decise să îşi acorde tradiţionala competenţă către 
un nivel superior, atât pentru a controla noii actori 
şi noile fenomene, cât şi pentru a limita impactul 
lor negativ asupra ordinelor lor naţionale. Este o 
întrebare ce ţine doar de aprecierea suverană a 
statelor, aceea dacă statele decid să creeze un stat 
federal universal sau o federaţie. A da o formă de 
stat Organizaţiei Naţiunilor Unite sau a acţiona 
împreună - pentru state -, într-o ordine comună, 
însă distinctă –, comparativ cu nivelurile naţionale 
de competenţă şi cu ordinea comunitară, este doar 
alegerea statelor membre, nu a actorilor globali. 
Decizând, într-un cadru multilateral, a progresa şi 
a se adapta într-o nouă epocă a cooperării, este o 
problemă de competenţă statală, şi nu a ONU, 
ca actor global.

A doua ipoteză pleacă de la ideea unei organiza-
ţii care a încetat să mai reprezinte interesele statelor-
naţiune şi care începe să întruchipeze interesele 
globale ale anumitor actori transnaţionali18. 
Pentru a accepta această viziune, înseamnă a reduce 
în mod drastic capacitatea ONU, în actuala formă, 
de a-i evidenţia gradul de specializare în unul 
sau două sectoare majore, precum cele ţinând de 
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relaţiile cu FMI sau cu Banca Mondială; protecţia 
drepturilor omului, realizată de ONG-urile globale 
sau chiar de companiile transnaţionale, eventual 
în parteneriat cu organele ONU; operaţiile de 
peacekeeping, strategiile de dezvoltare pentru ţările 
nedezvoltate. Dacă în prezent aceste atribuţii ale 
ONU sunt îndeplinite prin intermediul statelor, în 
ipoteza dominată de influenţa actorilor globali este 
posibil ca statutul de membru ONU să rămână unul 
formal şi eficienţa măsurilor ONU să fie realizată 
datorită capacităţilor noilor actori. Aceasta este 
o viziune extremă asupra posibilităţilor ONU de 
a fi reformat sub presiunile globale, o reformă 
care ar putea să consacre un rol formal pentru 
stat, ca subiect înzestrat cu o suveranitate istorică, 
ineficientă. 

Aparenţa de legalitate este păstrată, iar 
dreptul internaţional clasic bazat pe principiile 
ONU, proclamând egalitatea statelor, nu este 
pus în discuţie. Capacitatea reală a ONU de a 
gestiona problemele globale, în această variantă 
globalistă, a unui ONU dependent de decizia 
actorilor globali, este acum asigurată de aceşti 
actori. ONU este transformat într-un instrument 
de influenţă de către actorii globali, organizaţia 
începând să garanteze interesele private ale forţelor 
transnaţionale, sub o aparenţă de status-quo legal 
(lumea statelor-naţiune). Aceasta este o ipoteză 
foarte periculoasă pentru capacitatea statelor de a 
controla ONU şi, în consecinţă, pentru a-şi asuma 
monopolul relaţiilor internaţionale. 

Însă, pentru începutul secolului XXI, se poate 
spune că statul va rămâne încă principalul actor în 
politica internaţională şi unicul subiect cu deplină 
capacitate juridică în dreptul internaţional, cu 
condiţia să îşi menţină controlul asupra ONU şi, 
prin urmare, asupra dreptului internaţional, ca un 
corp de reglementări create de state şi dedicate, 
în principal, respectării de către state. Prezenta 
tendinţă de reformă în cadrul ONU este înscrisă în 
ipoteza suveranistă, prin menţinerea supremaţiei 
statelor în a decide principala direcţie de orientare 
a reformei şi prin a nu pune în discuţie aspecte 
capitale pentru lumea statelor şi pentru 
credibilitatea dreptului internaţional - precum 
egalitatea, suveranitatea şi alte principii de 
drept. 

Din această perspectivă, doctrina politică 
a apărării preventive, lansată oficial după 11 
septembrie 2001, creează un precedent ilegal 
periculos pentru stabilitatea şi credibilitatea lumii 

statelor, deoarece nu este acceptat de ONU ca 
atare, nici de statele membre şi nu are vreo bază 
legală înscrisă în art. 2/Carta ONU ce consacră 
principiile de ius cogens; acest precedent19 constă 
în a considera anumite state ca fiind suverane şi 
membre ale comunităţii internaţionale legale, în 
timp ce altele sunt privite ca rebele şi în consecinţă, 
susceptibile de a-şi vedea suveranitatea relativizată 
sau de a nu aparţine comunităţii internaţionale 
guvernate de principiile imperative de drept. 

Această doctrină încearcă să acrediteze ideea 
discriminatorie că există o clasificare politică 
între „state civilizate” şi „state rebele”, ceea ce 
afectează în mod direct egalitatea, suveranitatea 
statelor şi alte principii, datorită interdependenţei 
dintre ele. 

Întreaga lume internaţională devine instabilă şi 
pusă în discuţie sub aspectul legitimităţii membrilor 
săi. Carta ONU nu are nimic în comun cu această 
doctrină politică şi militară, deoarece finalităţile şi 
principiile consacrate în art. 1-2 /Cartă sunt foarte 
clare, nu suportă derogări unilaterale; recurgerea 
de către un stat la faimosul capitol VII este strict 
limitată şi plasată sub autoritatea Consiliului 
de Securitate, ca organ ONU creat să asigure 
menţinerea şi restabilirea păcii şi securităţii 
internaţionale. Capitolul VII nu poate fi utilizat 
împotriva prevederilor art. 1-2/Carta ONU, care 
constituie atât dispoziţii imperative ale actului 
constitutiv al ONU, cât şi fundamentul întregii 
ordini legale internaţionale. 

Tendinţa de reformă a ONU a obţinut un program 
concret în 1997, odată cu Raportul Secretarului 
General, intitulat „Reînnoind Naţiunile Unite”/
Document ONU A/51/1950, ca o contribuţie atât 
la reducerea crizei instituţionale a ONU, cât şi 
pentru a reprezenta un compromis între diferitele 
interese dintre statele din Nord şi cele din Sud. 
Dacă Raportul apare pentru prima categorie de 
state ca fiind un succes, ţările în curs de dezvoltare 
consideră că propriile lor temeri şi viziuni nu 
sunt întotdeauna suficient de hotărâtoare pentru 
a influenţa Clubul închis al statelor din Nord. În 
acest mod, un Comentariu la Raport a fost pregătit 
de Centrul Sudic, la cererea Grupului celor 77, 
orientând abordarea reformei către câteva puncte 
majore de discuţie: rolul ONU, principiile reformei 
ONU, comentarii asupra propunerilor specifice 
conţinute în Raport, concluzii. 

 Printre problemele importante care creează 
tensiuni între Nord şi Sud se situează şi unele 
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precum: posibilitatea excluderii ONU dintr-o pozi-
ţie semnificativă de pe plan internaţional, pe motivul 
considerării ONU ca o organizaţie simbolică, cu 
rol formal, abstractă, fără vreo reacţie pragmatică 
la adresa provocărilor globale; alternativa ONU de 
a fi transformată într-un instrument controlat de 
cele mai puternice state şi promovând interesele 
lor geopolitice şi economice; dilema mandatului 
ONU, a finanţării şi a echipării sale pentru a încarna 
o adevarată organizaţie pluralistă şi democra-
tică, pentru a îndeplini complexitatea de atribuţii 
înscrise în Carta sa; chestiunea capacităţii ONU 
de a identifica, a gestiona şi rezolva problemele 
globale.

Inspiraţia democratică a ONU, care a stat 
la originea formării sale, bazate pe egalitatea 
suverană a statelor membre, trebuie să fie 
conservată împotriva tendinţelor contradictorii şi 
a presiunilor de a proclama organizaţia ineficientă 
şi caducă. Menţinerea spiritului democratic al 
ONU este o condiţie necesară pentru a asigura că 
democratizarea vieţii internaţionale nu este afectată 
de presiuni unilateraliste efemere.

Ţările în curs de dezvoltare consideră ONU ca 
aflându-se la baza întregii ordini internaţionale, 
această poziţie de importanţă majoră fiind un 
tip de garanţie că ONU nu va suferi reducerea 
priorităţilor sale sau că elemente cruciale de pe 
agenda sa vor fi declarate ca nefiind funcţionale 
sub presiunile statelor din Nord. În Raport persistă 
o falsă impresie, că ONU ar trebui să acţioneze 
ca o instituţie precum FMI sau Banca Mondială 
pentru a apăra sacralitatea şi invulnerabilitatea 
paradigmei liberale, status-quo-ul global bazat 
pe paradigma economică şi că va adopta un 
comportament de neintervenţie în lupta pentru 
reducerea discrepanţelor între Nord şi Sud. Există, 
de asemenea, un risc pentru ONU de a deveni o 
organizaţie de specialitate, cu un rol minim, sau 
fără nici un rol, în domeniile majore economice pe 
care natura globalizării le-a adus pentru comuni-
tatea statelor-naţiune. 

Cu alte cuvinte, ONU nu ar fi capabilă 
să reprezinte o structură globală, adaptată să 
reacţioneze la deciziile economice afectând 
naţiunile sărace, ci este privită ca formalizând 
democraţia internaţională şi egalitatea între state 
datorită marilor sciziuni economice nerezolvate 
între Nord şi Sud. Abandonând abordarea 
multilaterală, va însemna pentru ONU să nu fie 
capabilă să garanteze respectarea principiilor 

internaţionale, îndeplinirea obiectivelor sale şi 
vocaţia universală: organizaţia va fi nevoită fie să 
devină formală, fie să dispară.

Critici majore au fost enunţate privind 
prerogativele ONU de a gestiona Sudul sau procesul 
numit de către ţările din Sud „pierdere asimetrică 
de suveranitate”- înţeles ca fiind format din măsuri 
de întărire a instrumentelor de a trata cu urgenţele 
în domeniul umanitar şi în domeniul protecţiei 
drepturilor omului, interpretate de ţările în curs de 
dezvoltare ca o încercare a Nordului de a interveni 
arbitrar în guvernarea internă a statelor din Sud 
care au greşit sau nu s-au comportat cum trebuie, 
astfel provocând eroziunea suveranităţii lor, prin 
iniţiative luate sub acoperirea ONU. Suveranitatea 
statelor din Nord, în interpretarea critică a statelor 
din Sud, nu este pusă în discuţie de către politicile 
privind o guvernare bine-condusă sau de către 
necesitatea de a respecta drepturile omului, 
această implementare discriminatorie a măsurilor 
ONU adâncind, în consecinţă, asimetria în cadrul 
organizaţiei. 

Tema-cheie a Raportului subliniază ideea că, 
în sectorul privind securitatea şi pacea, măsurile 
ONU trebuie să fie mai eficiente, în ceea ce priveşte 
îmbunătăţirea capacităţii ONU de planificare, de 
conducere şi de management al operaţiunilor de 
peacekeeping.

Organizaţiei Naţiunilor Unite i se cere în Raport, 
din partea grupului de state sudice, să se focalizeze 
pe prevenirea situaţiilor generatoare de conflict, 
luând în consideraţie politicile şi acţiunile statelor 
puternice, precum şi factorii economici globali 
creatori de tensiune. Ţările în curs de dezvoltare 
insistă pe aspectul democratic al participării globale 
şi multinaţionale la operaţiunile de peacekeeping, 
care nu trebuie desfăşurate doar de către statele 
„având capabilităţile potrivite”, deci, de cele 
nordice. Este, de asemenea, criticată tendinţa de a 
utiliza împotriva statelor din Sud - considerată de 
sudici o implementare discriminatorie - prerogativa 
ONU de a impune sancţiuni economice. 

Asupra propunerilor de reformă în dome-
niul dezarmării şi al reglementării războiului, 
Raportul prevede metode de a consolida 
competenţele secretariatului, prin fondarea unui 
nou Departament de Dezarmare şi Reglemen-
tări asupra Armelor. Probleme speciale precum 
dezarmarea nucleară, armele de distrugere în masă, 
noile tehnologii în domeniul armelor, incluzându-
le şi pe cele desfăşurate în spaţiul cosmic, sunt 
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priorităţi majore pentru munca ONU şi primesc şi 
acestea cadrul instituţional necesar.

În domeniul afacerilor economice şi sociale, 
ONU îndeplineşte funcţii specifice, precum: 
gândire inovativă, creare a consensului, analiză, 
activitate normativă. În ciuda acestor funcţii 
explicite, Raportul nu menţionează direcţiile de 
politică, negocierea, emiterea de norme, a căror 
absenţă poate provoca un fenomen de negare pentru 
statele din Nord a capacităţii ONU de exerciţiu 
în ariile majore economice. Mediul înconjurător, 
habitatul şi dezvoltarea durabilă sunt sectoare 
ilustrând o sarcină tradiţională pentru ONU de 
a înfrunta aceste provocări, prin impulsionarea 
Adunării Generale de a dezvolta şi propune noi 
măsuri pentru întărirea Fondului de Mediu şi de 
Habitat al UNEP, la iniţiativa Grupului celor 77, 
considerat el însuşi ca un grup de ţări afectate de 
fragmentarea şi dispersia cadrului instituţional 
multilateral în acest sector.

În domeniul afacerilor umanitare, văzute ca 
una dintre priorităţile agendei ONU, acestea sunt 
incluse în Raport însoţite de măsuri specifice pentru 
întărirea capacităţii ONU de a reacţiona în mod 
potrivit la o criză umanitară, inclusiv la urgenţele de 
tip complex. Din contra, ţările în curs de dezvoltare 
manifestă anumite reticenţe în domeniul protecţiei 
drepturilor omului, un sector privit ca o problemă 
de răscruce, indicând un potenţial crescut pentru 
intruziunea statelor din Nord în sfera naţională de 
competenţă a ţărilor sudice.

De asemenea, este de remarcat noua misiune 
de a reconstitui Consiliul de Tutelă, capabil 
să exercite o tutelă colectivă asupra bunurilor 
comune şi mediului global, precum oceanele, 
atmosfera, spaţiul cosmic, un Consiliu care ar 
trebui să reprezinte o metodă de a conecta ONU 
şi societatea civilă la managementul acestor arii de 
interes. 

În materie de dezvoltare, ONU trebuie să 
îşi sporească rolul şi funcţiile, sub conducerea 
Adunării Generale, pentru a realiza obiectivele 
sociale şi economice menţionate în Carta ONU. 
Ţările în curs de dezvoltare insistă ca sarcinile de 
dezvoltare ale ONU să nu fie tratate ca secundare 
faţă de funcţiile ONU în domeniul umanitar, al 
peacekeeping şi al protecţiei drepturilor omului. 
De asemenea, este recomandat să se întărească 
mandatul ONU în aria economică şi socială, cu 
reintroducerea problemelor economice vitale 
printre priorităţile agendei ONU. Nevoia ca toate 

reformele să confere un efect mai mare principiilor 
privind transparenţa, pluralismul şi democraţia 
este de asemenea, evidenţiată în comentariul 
ţărilor în curs de dezvoltare, împreună cu reforma 
procesului de luare a deciziilor al Instituţiilor de 
la Bretton-Woods, pentru a acumula o mai mare 
universalitate, transparenţă şi democraţie.

Aceste propuneri ale Raportului constituie un 
stadiu necesar al unei negocieri reale între Nord şi 
Sud, cu privire la obiectivele, funcţiile şi structura 
ONU, pentru a preveni transformarea ONU într-
un instrument formal şi unilateral, pentru a evita 
compromiterea vocaţiei sale de universalitate şi de 
a fi un gardian al dreptului internaţional, printr-o 
reformă discriminatorie sau superficială, care ar 
păstra istoricul monopol al ţărilor din Nord asupra 
direcţiei generale a relaţiilor internaţionale. 

NOTE:

1 Criticile acestor state au fost condensate într-un 
rezumat politic realizat de Centrul Sudic, la cererea 
Grupului celor 77, ca un Comentariu la adresa 
Raportului Secretarului General, raport intitulat 
„Reînnoind Naţiunile Unite. Un program pentru 
reformă”, Document ONU A/51/950.

2 Câţiva autori definesc ONU, din perspectiva 
scopului său principal şi printr-un criteriu istoric, ca fiind 
organizaţia mondială de asigurare a păcii şi securităţii, 
destinată să acţioneze pentru prevenirea agresiunilor, 
pentru eliminarea pericolului de război, în scopul de 
a realiza o cooperare strânsă şi permanentă între toate 
statele lumii, pentru progresul economic, social şi 
cultural al tuturor statelor. Cf. Dumitra POPESCU et 
alii, Drept internaţional public, Ed. Şansa, Bucureşti, 
1994, p. 241. Tot astfel, printre scopurile principale 
enunţate în art. 1/ Carta ONU, sunt explicit menţionate 
cooperarea internaţională, în anumite aspecte similară 
cu aceea utilizată în tratatul de la Maastricht, care 
proclamă Uniunea Europeană. Această „uniune fără 
încetare mai strânsă între popoarele Europei”, care apare 
în tratatul de la Maastricht, este o formulă vagă, care 
permite evoluţia unei organizaţii internaţionale de la un 
profil clasic de cooperare până la o dimensiune federală 
sau chiar supranaţională . Atât Uniunea Europeană, care 
este o organizaţie internaţională atipică, având un ritm 
constant de creştere a schimbărilor instituţionale, cât 
şi ONU – consacrată de doctrina şi actul constitutiv ca 
fiind o organizaţie de cooperare -, sunt entităţi a căror 
dinamică nu poate fi neglijată. În ciuda apariţiei lor într-
o etapă istorică specifică, la fel ca şi statele, organizaţiile 
internaţionale de orice tip nu pot fi constrânse să rămână 
conservatoare în instituţiile lor, nu pot fi marginalizate pe 
motivul că nu sunt capabile să răspundă noilor realităţi 
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şi riscuri. Dimensiunea dinamică a IGO-urilor nu poate 
fi neglijată, nici capacitatea statelor de a evolua. În 
cazul ONU, două mari viziuni continuă să provoace 
o periculoasă ezitare a acestei entităţi, cauzând, de 
asemenea, pierderea de credibilitate şi neimplicarea în 
materiile internaţionale date în competenţa sa. Prima 
tendinţă este conservatorismul, dorind să păstreze 
ONU în forma istorică specifică perioadei de după 
al Doilea Război Mondial, să menţină status-quo-
ul şi o concepţie de democraţie internaţională care 
împresoară clubul închis al membrilor permanenţi în 
Consiliul de Securitate, viziune susţinută de statele 
având această calitate în Consiliu. Cealaltă tendinţă 
este cea reformistă, susţinută de statele doritoare 
să lărgească conceptul de democraţie internaţională 
în cadrul ONU, să deschidă Consiliul pentru noile 
puteri, ridicate în perioada de după Războiul Rece, 
un multilateralism care încă exercită presiuni pentru 
ca organizaţia internaţională să arate o faţă credibilă 
a principiului universalităţii, să accepte ca legale şi 
universal recunoscute alte noi puteri, cu efecte precum 
lărgirea Clubului Atomic ca fiind format din state având 
dreptul legitim de a păstra arma atomică în interesul 
naţional şi nu atât pentru asigurarea păcii internaţionale. 
O sarcină suplimentară va apărea, în acest fel, pentru 
puterile atomice legitime, al căror status- quo, care 
menţine pacea internaţională şi care este garantat de 
cadrul instituţional şi convenţional de tip ONU, este 
pus în pericol de fricţiunile suplimentare între pu-
terile clasice şi cele nou apărute. Astfel, tensiunea 
dintre realism, susţinut implicit de puterile atomice, 
care păstrează armele nucleare ca mod ultim de apărare 
a intereselor lor şi a ascendentului acestor state asupra 
comunităţii internaţionale şi idealism - dacă admitem 
că ONU reprezintă o încarnare a aspiraţiilor umanităţii 
în materie de pace şi securitate - va creşte. ONU 
rămâne încă o formulă de compromis între tendinţa 
conservatoare şi aspiraţiile idealiste către o democraţie 
internaţională credibilă. ONU consacră hegemonia 
anumitor state deţinând arma nucleară, asupra relaţiilor 
internaţionale, într-un cadru multilateral construit 
în jurul ideii participării tuturor statelor la obiective 
universale, precum menţinerea păcii şi securităţii 
internaţionale. 

3 Prima organizaţie internaţională cu vocaţie 
universală a fost creată după al doilea Război Mondial, 
prin pactul din 1919 adoptat la conferinţa de pace de 
la Versailles; este vorba de Societatea Naţiunilor, care, 
deşi a numărat într-un anumit moment al existenţei sale 
62 de membri, nu a realizat niciodată universalitatea. 
Cf. Dicţionar de Drept Public, coord. Ionel CLOŞCĂ, 
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, 
pp. 272-273. 

4 Cooperarea în cadrul ONU începe să fie privită 
nu ca un caracter rigid al organizaţiei, fixat de fondatori 
în 1945, ci ca o formulare permiţând o constantă 

adaptare a entităţii la schimbările internaţionale. 
Această dinamică are ca principal motor dorinţa statelor 
de a spori implicarea organizaţiei în anumite sectoare 
precum dezvoltarea, sectorul umanitar, protecţia 
drepturilor omului, dar, într-o mai mare măsură, în 
domeniul păcii şi securităţii internaţionale. Reforma 
ONU este un proiect care implică statele şi, de asemenea, 
actorii globali. Împreună, aceştia pot schimba statutul 
prezent al ONU de organizaţie clasică de cooperare 
interstatală, extinzând acest concept la cooperarea 
între state şi actorii nonstatali şi, în acelaşi timp, 
adâncind nivelul de instituţionalizare, de la cooperare 
la integrarea în domenii specifice, precum în UE. Este 
doar voinţa politică a statelor, ca subiecte principale de 
drept internaţional, de a decide dacă ONU va avea un 
profil federalist, prin transfer de competenţe în arii de 
interes comun, sau dacă autonomia sa funcţională va fi 
mărită până la o completă separare de state într-o ordine 
superioară, distinctă. Carta ONU nu fixează explicit 
profilul organizaţiei, însă scopurile sale, în special, de 
a fi un forum de armonizare a acţiunilor naţiunilor, pot 
forma baza pentru o nouă etapă de evoluţie în istoria 
ONU. O nouă formă de cooperare universală între 
state, decise să acţioneze ca o comunitate internaţională 
unitară în faţa riscurilor globalizării şi să reafirme 
preeminenţa intereselor umanităţii asupra intereselor 
private ale actorilor globali sau ale statelor individuale. 

5 Însă Carta ONU rămâne documentul de 
bază în relaţiile internaţionale, prin dimensiunea 
universală a scopurilor sale şi prin competenţele 
acordate instituţiilor sale unice, de asemenea, prin 
faptul că încă este documentul ratificat de aproape 
întreaga comunitate internaţională a statelor. În Carta 
ONU sunt proclamate principalele obiective ale 
comunităţii internaţionale, printre care trebuie notată 
abţinerea de la recurgerea la forţă sau la ameninţarea 
cu forţa în relaţiile internaţionale. Acest obiectiv al 
membrilor ONU şi al organizaţiei pentru garantarea 
păcii şi securităţii internaţionale a devenit un adevărat 
principiu de drept internaţional, recunoscut de întreaga 
comunitate internaţională şi consacrat ca un principiu 
imperativ cu opozabilitate erga omnes. Acest principiu 
cunoaşte o dezvoltare necesară a ideii de la baza sa, 
prin principiul juridic al reglementării pe cale paşnică 
a diferendelor internaţionale. Chiar sub presiunile 
globalizării, Carta ONU încă îşi păstrează importanţa 
şi actualitatea, încercând să rezolve problemele globale 
într-un cadru multilateral şi utilizând forme consolidate 
de cooperare între state şi actori globali precum, ONG-
uri şi organizaţiile internaţionale. 

6 În această muncă de codificare a dreptului 
internaţional, un organ subsidiar permanent fondat 
în 1947 de Adunarea Generală, Comisia de Drept 
Internaţional, a adus contribuţii esenţiale în domenii 
specifice precum: dreptul mării, dreptul tratatelor, 
succesiunea statelor la bunuri, arhive, datorii şi 
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tratate; dreptul diplomatic şi consular etc. Instituţiile 
specializate ale ONU, precum UNESCO, pentru 
educaţie şi cultură, OACI, pentru navigaţia aeriană 
civilă, OMPI, pentru protecţia proprietăţii intelectuale, 
UPU, pentru comunicaţii şi poştă au avut o directă 
contribuţie în a determina statele să încheie mai multe 
convenţii în sectoare esenţiale de cooperare sub egida 
ONU. A se vedea Ion ANGHEL, Subiectele de drept 
internaţional, Editura Lumina Lex, Buc., 2002, pp. 
352-353.

7 Înţeles ca un concept şi ca un scop asociat cu 
conducerea relaţiilor internaţionale din perioada de 
după Războiul Rece, sfera de cuprindere a conceptului 
este largă, guvernarea globală fiind privită ca un proces 
global şi dinamic de luare a deciziilor în mod interactiv, 
bazat pe ideea unei descentralizări, a unei puternice 
participări la deciziile politice cu implicaţii globale a 
actorilor nonstatali, de tipul ONG-urilor, a companiilor 
transnaţionale, a mişcărilor de cetăţeni, a mass-media 
mondiale, a pieţelor globale de capital. Cf. Graham 
EVANS, Jeffrey NEWNHAM, Dicţionar de Relaţii 
Internaţionale, trad. Anca Irina IONESCU, Editura 
Universal Dalsi, 2001, p. 210. Guvernarea globală, 
fondată deci pe ideea descentralizării şi a eliminării 
stato-centrismului în relaţiile internaţionale, nu se 
confundă cu ideea centralistă a guvernului mondial, în 
care ONU să ia forma unei structuri de tip suprastatal, 
decizând singur, prin acte cu valoare imperativă şi 
fără concursul nici al statelor membre, nici al actorilor 
globali. 

8 Într-o anumită măsură, Curtea Internaţională de 
Justiţie a recunoscut pentru deciziile Consiliului de 
Securitate un efect normativ superior, consacrat în art. 
103/Carta ONU. Tot astfel, efectul erga omnes a fost 
recunoscut de CIJ pentru anumite decizii ale Adunării 
Generale şi pentru Consiliul de Securitate, în avizul CIJ 
pentru Namibia /1971 sau în afacerea Lockerbie/1992. 
Dar validitatea acestor norme depinde de respectarea 
principiului specializării, care este condiţia necesară 
a fi îndeplinită de o IGO cu o personalitate juridică 
distinctă şi cu capacitatea de a edicta propriul său drept, 
cunoscut ca dreptul organizaţiilor internaţionale. A se 
vedea Nguyen Quoc DINH, Patrick DAILIER, Alain 
PELLET, Droit international public, LGDJ, Paris, 
1992, p. 552. ONU trebuie, în aceste condiţii, să respecte 
preeminenţa interstatismului voluntar, bazat pe 
suveranitate, asupra capacităţii sale de a edicta 
norme pentru funcţionarea internă a organizaţiei. 
Este o ierarhie între normele juridice edictate de state 
ca principali subiecţi de drept internaţional tipici, 
normali şi normele unor subiecte de drept secundare, 
precum IGO-urile. Această ierarhie este respectată de 
toate organizaţiile internaţionale cu profil de cooperare 
ca ONU sau cu un profil comunitar distinct, precum 
UE. Natura interstatală a actualului drept internaţional 
face ca normele edictate de state pe plan internaţional, 

chiar într-un cadru multilateral precum ONU, să aibă 
prioritate şi forţa obligatorie pentru alţi actori şi asupra 
normelor acestora. Doar profilul supranaţional al unei 
IGO va pune în cauză ierarhia normativă şi va concura 
cu poziţia preeminentă pe care o are actualul drept 
internaţional interstatal. Aceasta se poate întâmpla 
datorită convertirii dreptului IGO-urilor într-un drept 
aplicabil unei ordini juridice superioare şi distincte, 
precum în ipoteza avansată a integrării europene. Odată 
cu căderea statelor şi cu ridicarea actorilor globali, 
va fi un proces de reversie a ierarhiilor prezente 
– printre alte consecinţe, va fi posibil ca IGO-urile să 
îşi cucerească statutul de subiect de drept internaţional 
principal, iar dreptul emis de state şi aplicabil IGO-urilor 
să fie detronat în favoarea dreptului emis de IGO-uri, în 
prezent cunoscând doar un stadiu limitat, funcţional. 

9 În 2003, ONU avea 19 state membre, ca o 
organizaţie orientată spre universalitate şi fiind pe punctul 
de a atinge sfârşitul procesului istoric, consacrând ca 
universală formula însăşi a multilateralismului. A se 
vedea Alioune SALL, L’Etat souverain dans l’ordre 
international, în Manuel de formation des forces 
armés et de securité. Lutte contre la proliferation 
des armes légères en Afrique de l’Ouest, coord. 
Anatole AYSSI, Ibrahime SALL, PCASED/UNIDIR, 
2003/13, Institut des Nations Unies pour la recherche 
sur le desarmament/ Suisse, p. 11. Bazată pe limitarea 
voluntară de suveranitate de către statele membre, ONU 
rămâne la acest nivel de cooperare, neîncepând procesul 
de transfer definitiv şi irevocabil de suveranitate spre 
un nivel instituţional unic, superior şi distinct faţă de 
dimensiunea statelor, precum în cazul organizaţiilor de 
integrare.

10 Anumiţi autori consideră că nimic nu interzice 
organizaţiilor internaţionale să fie deschise nu doar 
statelor, ci în mod egal şi actorilor nonstatali, precum 
alte organizaţii internaţionale - OMC/GATT sau 
CE/UE; teritoriile nesuverane sau autorităţile poli-
tice reprezentând temporar aceste teritorii; mişcările 
de eliberare naţională sau organele având în sarcină 
să reprezinte populaţia teritoriilor ocupate- ca OEP, 
SWAPO sau Consiliul Naţiunilor Unite pentru Namibia. 
A se vedea Nguyen Quoc DINH, op. cit., p. 559. Dar 
alţi actori nonstatali ridicaţi de globalizare, precum 
ONG-urile transnaţionale, partidele politice, reţelele 
teroriste, cultele religioase, companiile transnaţionale, 
indivizii sunt încă obiect de controversă, datorită naturii 
lor distincte şi al scopului lor. Avizul consultativ al CIJ 
privind câteva condiţii de admitere a noilor membri în 
ONU, din 1947, a păstrat intenţia clasică, conservatoare, 
deoarece niciodată nu este pusă în cauză posibilitatea ca 
actorii nonstatali să devină membri ONU, limitându-se 
a analiza cazul intrării statelor în organizaţie.

11 Unii autori consideră că o dimensiune importantă 
a acestei guvernări globale este ideea de reformare a 
ONU, plecând de la două aspecte: un crescut accent pe 
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intervenţia umanitară şi implicarea ONU în răspândi-
rea valorilor democratice - de exemplu, organizarea 
şi monitorizarea de către ONU a întregului proces 
electoral în Namibia/1989, monitorizarea alegerilor 
din Nicaragua şi Haiti/1990, Angola/1992, Cambodgia 
/1993, El Salvador, Africa de Sud şi Mozambic/1994, 
fostele republici sovietice/ după 1995. Acordarea de 
asistenţă electorală unui număr de peste 55 de state este 
considerată un domeniu în creştere în cadrul ONU şi 
o contribuţie importantă la guvernarea globală. A se 
vedea Graham EVANS, op. cit., p. 210.

12 În Declaraţia Mileniului/ Rezoluţia AGNU 55/2, 
8 Sept. 2000, este reafirmată voinţa statelor membre de 
a da un impuls concret reformei ONU. Sub presiunea 
globalizării, ONU devine cea mai indicată entitate să 
coordoneze eforturile statelor de a rezolva problemele 
globale precum: dezvoltarea tuturor popoarelor lumii, 
lupta împotriva foametei, a sărăciei, a analfabetismului, 
a bolilor, a nedreptăţii, a violenţei, a terorii şi crimei, 
lupta împotriva biodegradării. ONU rămâne instituţia 
centrală, concentrând esenţa multilateralismului, care 
necesită, pentru o mai bună implementare a strategiilor 
sale globale, o îmbunătăţire a cooperării cu alte 
organizaţii regionale şi globale, precum FMI, OMC, 
Banca Mondială, până la nivelul naţional al reprezentării 
democratice a popoarelor lumii - parlamentele 
naţionale. 

13 Însă, odată cu ridicarea noilor actori globali şi 
cu transformarea dreptului internaţional într-un drept 
transnaţional, care nu se bazează într-o măsură atât de 
mare pe suveranitatea statală, ONU se poate converti în 
ultimul bastion de apărare al dreptului internaţional 
interstatal sau se poate transforma, din contra, 
într-o organizaţie universală apărând interesele 
transnaţionale. Este o dilemă care depinde de cât de 
puternic va lupta statul pentru a păstra suveranitatea, 
natură intrinsecă a relaţiilor internaţionale. Nu putem 
considera că UE este un tip de ameninţare globală, 
datorită trăsăturilor sale federaliste sau supranaţionale 
şi nici că aceasta poate provoca o generală dispariţie 
a formulei statului-naţiune. Voinţele şi interesele 
statelor nu coincid şi nici abilitatea lor; nu poate fi 
extrapolată conjunctura istorică europeană, pentru a 
considera că toate organizaţiile internaţionale vor fi 
transformate în organizaţii de integrare sau că întrea-
ga comunitate internaţională va lua forma unor state 
federale regionale, doar pentru că UE este o formulă de 
succes. Statele au diferite interese şi nevoi, sunt plasate 
în medii politice şi economice diferite şi capacitatea 
lor suverană de a accepta astfel de transformări este 
exercitată în afara Europei şi nu urmăreşte modelul 
european. Nu putem fi de acord că acesta este un 
proces general de transformare a statului doar pentru 
că anumite manifestări regionale ale acestei suveranităţi 
acceptă să fie transferate către un nivel suprastatal. A 
se vedea Dominique CARREAU, Droit international, 

Paris, Pedone, 1991, p. 25. ONU încă se menţine ca 
fiind cea mai răspândită formulă a multilateralismu-
lui statal suveran, concurând, în anumite aspecte, cu 
integrarea europeană, în a demonstra capacitatea de 
a controla globalizarea. În prezent, statele lansează o 
dublă provocare globalizării: una prin clasicele unelte 
de cooperare, care poate susţine reforma într-un fel 
specific - prin ONU, şi, de asemenea, cealaltă variantă, 
prin organizaţia de integrare capabilă să susţină formula 
de stat într-o dimensiune mai centralizată. Dacă ONU 
reprezintă forma condensată a multilateralismu-
lui statal, putem, de asemenea, spune despre UE 
că încarnează formula condensată a suveranităţii 
statale într-o ordine integraţionistă distinctă. 

14 Guvernarea globală, în sensul de a fi realizată prin 
consimţământ şi cooperare, sub forma unei organizaţii 
internaţionale cu vocaţie universală precum ONU şi nu 
prin cuceriri militare, după modelul Imperiului Roman. 
A se vedea definiţia dată guvernării globale de Graham 
EVANS, op. cit., pp. 586-587. 

15 Anumiţi autori avertizează, că în prezent, 
reforma ONU, orientată spre a transforma ONU într-
un tip de autoritate globală, nu ar crea o ordine 
juridică superioară, distinctă, nici nu ar schimba 
natura interstata-lă a dreptului internaţional. Maurice 
BOURQUIN, L’Etat souverain et l’organization 
internationale, Manhattan Publishing Company, NY, 
1959, p. 32. Aceasta deoarece nu ar fi o adevărată ordine 
supranaţională, ci o ierarhie între o superputere/o mare 
putere - de ordin statal, nu ca organizaţie suprastatală 
sau alt actor nonstatal - şi restul participanţilor statali 
la viaţa internaţională. Folosim aici sintagma de autori-
tate globală, pentru a nu o confunda cu guvernarea 
globală ce implică o unică şi supremă autoritate în 
relaţiile internaţionale. Autoritatea globală admite 
cooperarea şi la nivelul actorilor globali, nu crearea 
unei suprastructuri, în ciuda rezonanţei sale centraliste. 
A se vedea Graham EVANS, op. cit., p. 210.

16 Anumiţi autori insistă pe ideea că ONU nu 
reprezintă un club dominat de statele puternice 
impunându-şi voinţa pe plan internaţional. Esenţa 
ONU este de a evita discriminările între state, de a 
evita consacrarea sciziunii în state iubitoare de pace 
şi în state rebele, în a menţine egalitatea între membrii 
săi şi respectarea principiilor de drept internaţional în 
modalităţile legale menţionate de Carta ONU. A se 
vedea Robert M. MACIVER, The Nations and the 
United Nations, Manhattan Publishing Company, NY, 
1959, p. 55.

17 În Rezoluţia AGNU 57/274 şi în alte Rezoluţii 
(55/2 din 8 sept. 2000, 53/169 din 15 dec. 1998, 
54/231 din 22 dec. 2000, 56/209 din 21 dec. 2001)  
se subliniază rolul ONU în promovarea dezvoltării în 
contextul globalizării şi al interdependenţei, ca o probă 
implicită de adaptare a acestei organizaţii la schimbările 
globale. De asemenea, este de remarcat importanţa pe 
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care ONU şi statele membre o dau misiunii ONU de a 
dezvolta comunitatea de drept internaţional, în special 
prin întărirea dimensiunii protecţiei drepturilor omului. 
A se vedea Rezoluţia AGNU 57/221, din 27 febr. 2003.

18 Alţi autori – a se vedea Erskine CHILDERS, Brian 
URQUHART, Renewing the United Nations System, Dag 
Hammarskjold Foundation, Uppsala, Sweden, 1994, 
pp. 19-20, consideră că ONU are o natură ambivalentă, 
reflectând inviolabilitatea suveranităţii statale, dar, în 
acelaşi timp, fiind instrumentul pentru promovarea unei 
gândiri şi cooperării de tip transnaţional. Diferenţa de 
nuanţă este fundamentală, deoarece ONU este privit ca 
nepromotor al intereselor transnaţionale ale actorilor 
nonstatali, ci ca evidenţiind capacitatea statelor de a 
acţiona şi de a concepe strategii de supravieţuire într-un 
context global şi împotriva câtorva actori transnaţionali 
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orientaţi să distrugă suveranitatea de tip statal. Nu este o 
organizaţie abandonată de state incapabile, ci un cadru 
de supravieţuire a statelor în epoca globalizării. 

19 Criza sistemului internaţional este revelată odată 
cu războiul din Irak/2003, demonstrând incapacitatea 
ONU de a apăra legitimitatea internaţională a oricărei 
operaţiuni militare împotriva unui stat suveran. În 
concepţia lui Kofi Annan, actualul sistem de securitate 
internaţională bazat pe Carta ONU necesită o reformă, 
prin acceptarea unei doctrine ONU a intervenţiei 
cu mijloace militare, în cazuri de urgenţă, în situaţii 
de conflict, prin formarea aşa-numitelor corpuri de 
dezarmare sau corpuri ale drepturilor omului, cum 
a sugerat, de altfel, ministrul francez al afacerilor 
externe, Dominique de Villepin. A se vedea Le Monde, 
Samedi, 2 Aout 2003, „L’ONU cherche á sortir de son 
impuissance militaire”.

Mădălina-Virginia ANTONESCU este expert  în relaţii internaţionale în cadrul Institutului 
Român de Studii Internaţionale “Nicolae Titulescu” şi doctorand în drept european în  cadrul 
Universităţii Bucureşti, Facultatea de Drept. A absolvit masteratul în domeniul „Relaţii internaţi-
onale şi  integrare europeană” din cadrul SNSPA, ca şefă de promoţie. A absolvit, de asemenea, 
Colegiul Juridic Româno-Francez de Studii Europene, obţinând diploma Universităţii Europene 
Paris I –Pantheon- Sorbona. Este autoare a trei cărţi: Regimul juridic al străinului, persoană fizică 
în România,  Uniunea Europeană -un imperiu al secolului XXI ? Spre o civilizaţie unională, Uniunea 
Europeană – un imperiu modern ? Studiu comparativ asupra vechilor şi noilor tipuri de imperii.
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„Noi, popoarele Naţiunilor Unite, hotărâte să 
izbăvim generaţiile viitoare de flagelul războiului 
care, în cursul unei vieţi de om, a provocat de două 
ori omenirii suferinţe nespuse, să ne reafirmăm 
credinţa în drepturile fundamentale ale omului, 
în demnitatea şi valoarea persoanei umane, în 
egalitatea în drepturi a bărbaţilor şi femeilor, 
precum şi a naţiunilor mari şi mici”.

Carta Naţiunilor Unite, Preambul, 26 iunie 1945

S-au împlinit 60 de ani de când, la 26 iunie 1945, 
la San Francisco, 441 de state semnau Carta Naţiu-
nilor Unite, document fundamental al jurisdicţiei 
păcii mondiale. Asemenea contemporanilor acelui 
eveniment, nimeni nu se îndoieşte, nici astăzi, de 
bunele intenţii ale gânditorilor ei. Foarte expresivă 
este următoarea apreciere: Carta Naţiunilor Unite 
este un document foarte scurt, scris de experţi în 
teoria conflictului şi care aveau în suflete şi minţi 
lecţiile celui mai proaspăt şi mai sângeros război 
din istorie. Oamenii de stat care purtaseră acel 
război ştiau ce scriau şi nu aveau nevoie să-şi 
impresioneze colegii sau vreun electorat, ei au 
scris adevărul şi au vorbit din inimă2.

Fundamentul sistemului Cartei Naţiunilor Unite 
este reprezentat de încercarea acesteia de normare 
a intervenţiei prin forţa armată3. Art.2 stabileşte 
orientarea contemporană pentru a distinge între 
intervenţia ilegală şi cea legală4. Art.2(7) consideră 
non-intervenţia regula cu următoarea excepţie: 
„acest principiu nu va trebui să prejudicieze 
aplicarea măsurilor de impunere conform cap. 
VII”.

Capitolul VII al Cartei prevede acţiunea 
Consiliul de Securitate la „ameninţarea păcii, 
violarea păcii sau la un act de agresiune” 
(art.39) şi pentru „legitima apărare individuală 
şi colectivă” (art.51). Articolul 51, ca excepţie 
la art.2(7), permite statelor să se angajeze într-o 
intervenţie legală prin folosirea forţei armate pe 

CARTA NAŢIUNILOR UNITE 
ŞI GESTIONAREA PĂCII ŞI 

SECURITĂŢII INTERNAŢIONALE
 Alin BODESCU

teritoriul altui stat, dacă aceasta nu este interzisă 
de art.2(4).

Art.2(4) conţine principiul Cartei referitor 
la abţinerea folosirii sau ameninţarea cu forţa. 
Acesta prevede că „statele membre se vor abţine, 
în relaţiile internaţionale, de la ameninţarea sau 
folosirea forţei, împotriva integrităţii teritoriale 
sau independenţei politice a unui stat sau în orice 
altă manieră neconformă cu scopurile Naţiunilor 
Unite.“

Carta asigură un cadru legislativ pentru 
eforturile internaţionale de a soluţiona pericolele 
aduse păcii şi securităţii. Există două zone majore în 
care Carta devine relevantă în contextul operaţiilor 
de pace, se arată în documentele unui seminar de 
specialitate5:

a) Autorizare şi Competenţă. Carta oferă 
baze „constituţionale” pentru înzestrarea şi 
susţinerea forţei de pace cu o puternică autoritate 
legală.

b) Capacităţi operaţionale. Carta oferă 
forţei de pace un statut internaţional, reguli de 
bază şi principii de responsabilitate, care ghidează 
acţiunile forţei de pace şi componentele acesteia.

Deşi nu există nici un „guvern mondial”, Carta 
Naţiunilor Unite formează baza legală de acţiune. 
Anumite clauze ale Cartei dau Naţiunilor Unite 
autoritatea legală de a lua decizii. Cu toate acestea, 
ca urmare a accentuării noţiunilor de suveranitate 
naţională, de neamestec în politica internă, unele 
state pot considera acţiunile Naţiunilor Unite ca 
fiind „nelegitime”. Astfel, ele se vor considera 
victime ale „agresiunii” Naţiunilor Unite. Din 
această cauză, deciziile Naţiunilor Unite, luate 
prin procesul descris în Cartă, trebuie să reflecte 
legitimitatea de facto, bazată pe suportul popular. 
Susţinerea deciziilor doar cu legitimitatea strict 
legală s-ar putea să nu fie suficientă6.

Carta Naţiunilor Unite instituie un sistem de 
rezolvare paşnică a diferendelor internaţionale, care 
prezintă o anumită gravitate şi a căror prelungire 
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în timp pune în pericol pacea şi securitatea 
internaţională. Dintre organele principale ale ONU 
sunt competente să acţioneze pentru soluţionarea 
paşnică a diferendelor internaţionale: Consiliul 
de Securitate, Adunarea Generală şi, în anumite 
condiţii, Secretariatul General al Organizaţiei.

Adunarea Generală a ONU este în măsură 
doar să pună în discuţie şi să facă recomandări cu 
privire la soluţionarea unui diferend internaţional 
şi numai cu privire la procedurile de aplanare 
paşnică a acestuia.

Secretariatul General al ONU este competent 
să atragă atenţia Consiliului de Securitate asupra 
oricărei probleme legate de apariţia unui diferend. 
De asemenea, el poate îndeplini misiuni de bune 
oficii sau mediere�.

Rolul Adunării Generale în sistemul de 
securitate mondial

În sistemul Naţiunilor Unite, conform art.7 al 
Cartei Naţiunilor Unite, Adunarea Generală este 
organ principal8, ocupând o poziţie centrală. Prin 
poziţie şi alcătuire9, Adunarea Generală are o 
vocaţie universală; în genere, aceasta poate discuta 
orice probleme sau chestiuni la care se referă Carta 
sau care privesc puterile şi funcţiile oricărui organ 
al Naţiunilor Unite şi poate face recomandări 
membrilor O.N.U. sau Consiliului de Securitate în 
orice chestiuni similare10.

Principial, conform Cartei şi altor acte 
constitutive, acţiunile Adunării Generale în 
domeniul reglementării paşnice, la fel ca şi cele ale 
Consiliului de Securitate, înscriindu-se în cadrul 
diplomaţiei multilaterale, nu au forţă juridică 
obligatorie, ci numai valoare moral-politică. În 
acest sens, funcţiile şi puterile Adunării Generale au 
numai un caracter deliberativ şi de recomandare.

Caracterul deliberativ al competenţei Adunării 
Generale poate viza examinarea principiilor de 
colaborare pentru menţinerea păcii şi securităţii 
internaţionale, iniţierea de studii în vederea 
încurajării şi dezvoltării progresive a dreptului 
internaţional.

Recomandarea se înscrie ca o continuare 
firească a dezbaterii diferitelor probleme şi este 
prevăzută în diverse articole ale Cartei, 10, 11, 
paragrafele 1 şi 4. Recomandări se pot face atât 
statelor membre şi nemembre ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, în ceea ce priveşte mijloacele 
de reglementare paşnică11 la care statele trebuie 

să recurgă, precum şi soluţiile concrete, cât şi 
Consiliului de Securitate, când este vorba de un 
diferend.

Rezultă, deci, că puterea Adunării Generale în 
reglementarea diferendelor internaţionale, ca, de 
altfel, şi în alte probleme ale vieţii internaţionale, 
este foarte redusă. Războiul din Coreea, început în 
1950, şi absenţa URSS din Consiliul de Securitate 
la votarea rezoluţiilor destinate acestui conflict au 
reprezentat un prim pas în exploatarea drepturilor 
conferite de Cartă şi interpretarea extensivă a 
acesteia, conform intereselor marilor puteri. Astfel, 
la 3 noiembrie 1950, Adunarea a fost sesizată 
de SUA, cu un proiect de rezoluţie cunoscut sub 
denumirea de Rezoluţia Acheson sau „Uniţi pentru 
pace”. Acest proiect prevedea că „în toate cazurile 
în care pare că există o ameninţare iminentă contra 
păcii, o violare a păcii sau un act de agresiune 
şi unde, din cauza faptului că unanimitatea nu a 
putut să se realizeze printre membrii permanenţi, 
Consiliul de Securitate fiind lipsit de posibilitatea 
de a se achita de responsabilitatea sa principală 
în menţinerea păcii şi a securităţii internaţionale, 
Adunarea Generală va examina imediat problema 
în scopul de a face membrilor recomandările 
necesare asupra măsurilor colective ce trebuie 
luate, inclusiv folosirea forţei armate în cazul 
unei violări a păcii sau unui act de agresiune, 
pentru a menţine sau restabili pacea şi securitatea 
internaţională. Dacă Adunarea Generală nu se 
află în misiune în acel moment, ea va putea să se 
reunească în sesiune extraordinară de urgenţă în 
următoarele 24 de ore, la cererea prezentată în 
acest scop. O asemenea sesiune extraordinară de 
urgenţă va fi convocată la cererea, fie a Consiliului 
de Securitate [...], fie a majorităţii membrilor 
ei”12.

Rezoluţia 377(V), Uniţi pentru menţinerea 
păcii, a fost considerată în literatura de specialitate13 
o tentativă a SUA de a face din Adunarea Generală 
un organ echivalent Consiliului de Securitate în 
gestionarea securităţii colective. Această modifica-
re a spiritului Cartei a fost controversată, încă de la 
început, din motive politice şi juridice. Nici astăzi 
n-a fost tranşată definitiv de către organizaţie.

Competenţa Consiliului de Securitate în 
soluţionarea diferendelor internaţionale

Conform concepţiei care a stat la baza Cartei 
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Naţiunilor Unite, de a asigura o preponderenţă 
în cadrul organizaţiei marilor puteri învingătoare 
în cel de-al doilea Război Mondial, Consiliului 
de Securitate, organ cu participare restrânsă, i-
a fost încredinţată misiunea cea mai importantă, 
legată de însuşi scopul fundamental al organizaţiei 
– menţinerea păcii şi securităţii internaţionale14. 
Totodată, el a fost învestit şi cu misiunea de a 
veghea la respectarea principiului reglementării 
paşnice a diferendelor şi de a sancţiona orice 
atingere adusă principiului nerecurgerii la forţă şi 
la ameninţarea cu forţa.

Într-un sistem în care străvechiul drept la război 
nu mai există, Consiliul de Securitate ar fi trebuit să 
joace un rol primordial: răspunderea principală în 
menţinerea păcii şi securităţii (art. 24); acceptarea 
şi executarea de către state a rezoluţiilor sale 
(art. 25); constatarea existenţei ameninţărilor 
contra păcii (art. 39); invitarea părţilor interesate 
să se conformeze măsurilor provizorii (art. 40); 
deciderea de măsuri care nu implică folosirea 
forţei armate (art. 41); întreprinderea oricăror 
măsuri necesare cu forţe armate (art. 42); obligaţia 
statelor de a-i pune la dispoziţie forţe armate (art. 
43); asistarea Consiliului de Securitate de către un 
Comitet de Stat Major în toate problemele militare 
(art. 47); asocierea statelor pentru executarea 
măsurilor hotărâte de Consiliul de Securitate 
(art. 49). În fapt, remarcă Ion M. Anghel15, doar 
o parte a acestui sistem a putut fi pusă în practică, 
iar astăzi reconsiderarea sistemului universal de 
securitate colectivă este cerută tot mai insistent, 
mutaţiile survenite în cei şaizeci de ani de existenţă 
făcând necesară o nouă ordine politică şi juridică 
mondială, adaptată realităţilor şi ameninţărilor 
mileniului al treilea. 

Precizând categoriile de diferende care pot face 
obiectul competenţei Consiliului de Securitate, 
sub raportul gradului de pericol pe care-l prezintă 
pentru pacea şi securitatea internaţională, Carta 
Naţiunilor Unite stabileşte atât limitele în care 
acesta poate acţiona, precum şi măsurile pe care le 
poate lua pentru soluţionarea lor. Prima categorie 
de diferende pe care Consiliul este competent să 
le soluţioneze este prevăzută la articolul 34 şi 
vizează „orice diferend sau orice situaţie care ar 
putea duce la fricţiuni între naţiuni sau ar putea 
da naştere unui diferend”, iar cea de-a doua este 
prevăzută de art. 37 paragraful 2 şi se referă la 
diferendele a căror prelungire „ar putea primejdui 
menţinerea păcii şi securităţii internaţionale”.

Mijloacele de care dispune Consiliul de 
Securitate pentru soluţionarea acestor diferende 
sunt gradate, în raport cu gravitatea diferendului 
pe care-l are de soluţionat. Astfel, prima măsură 
la care recurge Consiliul de Securitate când are de 
soluţionat un diferend, de categoria celor prevăzute 
în articolul 33 din Cartă, este aceea de a-l trimite 
părţilor pentru ca ele să încerce să-l reglementeze 
prin mijloace convenite de ele. Această măsură, care 
are caracterul unui îndemn, al unui apel, corespunde 
unei categorii de diferende, în a căror soluţionare 
bunăvoinţa părţilor este apreciată ca suficientă. 
Următoarea treaptă de acţiune este recomandarea. 
Ea intervine în situaţia în care apar dificultăţi 
în începerea negocierilor între părţi, precum şi 
atunci când Consiliul constată lipsa de voinţă în 
reglementarea diferendului. Cea mai simplă formă 
de recomandare este aceea în care Consiliul indică 
părţilor câteva mijloace care, după părerea sa, ar 
fi cele mai indicate, lăsând la aprecierea acestora 
alegerea celui considerat cel mai adecvat16. Dacă 
Consiliul apreciază că este necesar să exercite un 
control asupra evoluţiei unui diferend, el poate 
acţiona direct, exercitând o presiune nuanţată 
asupra părţilor, făcându-le o recomandare concretă 
asupra modului de soluţionare. Astfel, poate 
recomanda procedura sau metodele de aplanare 
corespunzătoare sau chiar condiţiile concrete de 
rezolvare, această ultimă măsură fiind apreciată 
drept cea mai energică intervenţie a Consiliului 
în reglementarea diferendelor internaţionale. 
Consiliul poate, de asemenea, să facă părţilor 
recomandări combinate17. El poate oferi, totodată, 
bunele sale oficii sau mediaţiunea sa, putând 
îndeplini, în cadrul unui diferend, oficiul de 
anchetator sau conciliator. Consiliul poate face şi o 
recomandare in judicio, de a recurge la procedura 
arbitrară sau la Curtea Internaţională de Justiţie.

Carta Naţiunilor Unite, în capitolul VII, 
„Acţiunea în caz de ameninţări împotriva păcii, 
de încălcări ale păcii şi de acte de agresiune”, 
împuterniceşte Consiliul de Securitate ca, pentru 
a-şi eficientiza deciziile, să recurgă la o serie de 
măsuri, precum: întreruperea completă sau parţială 
a relaţiilor economice sau a legăturilor pe calea 
ferată, pe mare, poştale, telegrafice, radio sau prin 
alte mijloace, ruperea relaţiilor diplomatice.

În cazul în care Consiliul consideră că 
asemenea măsuri nu ar fi adecvate, ori s-au dovedit 
neadecvate, poate decide o serie de măsuri care 
implică folosirea forţei în temeiul articolului 42 din 
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Cartă. Consiliul poate întreprinde, cu forţe aeriene, 
navale sau terestre, orice acţiune pe care o consideră 
necesară pentru menţinerea sau restabilirea păcii 
şi securităţii internaţionale. Astfel de acţiuni pot 
cuprinde demonstraţii, măsuri de blocadă şi alte 
operaţiuni executate de forţe aeriene, maritime sau 
terestre ale membrilor Naţiunilor Unite (art.42). 
Toţi membrii Naţiunilor Unite, spre a contribui 
la menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, 
se obligă să pună la dispoziţia Consiliului, în 
conformitate cu acordurile speciale în materie, 
forţe armate, asistenţă şi înlesniri necesare, inclusiv 
dreptul de tranzit, necesare menţinerii păcii.

În sfârşit, capitolul VII mai prevede competenţa 
Consiliului de Securitate de a recurge, când este 
cazul, la măsuri care implică utilizarea forţei 
armate (art.44).

Deşi cu largi competenţe, rolul său în practica 
vieţii internaţionale a fost destul de limitat. În cei 
60 de ani de existenţă a Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, Consiliul de Securitate, din cauza folosirii 
abuzive a dreptului de veto, nu a putut soluţiona 
decât un mic număr de diferende. El nu a reuşit 
să imprime rezoluţiilor sale forţa politico-morală 
necesară, fiind pus adeseori în situaţia de a privi cu 
pasivitate şi neputinţă la violarea sau neîndeplinirea 
lor. În majoritatea cazurilor, a fost împiedicat să ia 
o hotărâre, iar atunci când a reuşit să o facă, numai 
rareori această hotărâre a fost respectată de părţi. 
Acţiunea sa a avut mai mult succes în chestiuni 
procedurale decât în cele de fond.

Dreptul internaţional poate fi criticat, susţine 
Guicherd18, pentru că devine efectiv doar atunci 
când relaţiile dintre cei cinci membri permanenţi 
sunt bune. Bradshaw consideră, însă, că tocmai 
acesta este punctul forte al relaţiilor internaţionale 
şi se opune propunerii lui Guicherd, ca numărul 
membrilor permanenţi să crească, iar dreptul de 
veto să fie înlocuit cu un sistem de vot cu majoritate 
calificată. Argumentul său este că, atunci când se 
pune problema ca oamenii să moară, ar fi imoral 
să se decidă cu majoritate şi că, cel puţin pentru 
moment, sistemul este satisfăcător, adică dacă e să 
moară oameni, decizia trebuie să fie unanimă.

Eşecul tentativei Consiliului de Securitate 
de a soluţiona un diferend nu este echivalent cu 
abandonarea căilor de reglementare a lui. În această 
situaţie există posibilitatea sesizării Adunării 
Generale ori recurgerea la alt mijloc paşnic.

Recunoaşterea Consiliului de Securitate al 
Naţiunilor Unite ca organism suprem în domeniul 

gestionării păcii mondiale a fost reiterată şi în 
Conceptul Strategic al NATO lansat la Washington 
în 1999: „Consiliul de Securitate al Naţiunilor 
Unite are responsabilitatea fundamentală pentru 
menţinerea păcii şi securităţii şi, în consecinţă, 
joacă un rol crucial în contribuţia la securitatea şi 
stabilitatea în zona euro-atlantică. ”

Principalele acţiuni armate ale Organizaţiei 
Naţiunilor Unite

În conflictul coreean (1950-1953), rezoluţiile 
Consiliului de Securitate, constatând că a fost 
comisă o violare a păcii, au recomandat statelor 
membre acordarea de asistenţă autorităţilor sud-
coreene şi au stabilit un Comandament unificat al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite.

În situaţia statului Congo (1960-1964), acţiunile 
Consiliului de Securitate (rezoluţiile din 14 şi 22 
iulie şi 9 august 1960) au constat în acordarea de 
asistenţă militară cu scopul de a se menţine starea 
de drept şi ordinea în legătură cu retragerea trupelor 
belgiene. După retragere, Forţa Naţiunilor Unite a 
fost menţinută în Congo pentru aceleaşi motive şi, 
în special, în scopul de a preveni izbucnirea unui 
război civil şi de a reduce luptele între triburi. 
Sensul acţiunii Consiliului de Securitate a fost 
legat de pericolul ca luptele interne din Congo să 
se deterioreze, transformându-se într-o ameninţare 
la adresa păcii internaţionale19.

În perioada Războiului Rece, din cauza veto-
ului de care a abuzat în mod sistematic fosta URSS, 
capitolul VII din Cartă, şi anume articolele 42 şi 
43, nu a putut fi aplicat, deşi au existat confruntări 
militare în Asia şi Africa20.

Odată cu încetarea Războiului Rece şi a 
bipolarităţii, ca urmare a transformărilor ce au dus 
la abolirea totalitarismului comunist, Consiliul 
de Securitate a devenit un factor important în 
luarea de măsuri cu caracter militar. Consensul 
politic între membrii Consiliului de Securitate a 
avut ca rezultat recurgerea, pentru prima dată în 
istoria Organizaţiei Naţiunilor Unite, la utilizarea 
directă şi sistematică a ansamblului prevederilor 
Cartei, în scopul de a pune capăt folosirii forţei şi 
ameninţării cu forţa. Astfel, în rezoluţiile nr. 660 
din 2 august 1990 şi nr. 661 din 6 august 1990 
privind agresiunea Irakului împotriva Kuweitului, 
agresiunea şi agresorul sunt identificate, iar în 
Rezoluţia nr. 662 din 9 august 1990 este respinsă 
orice valoare juridică a anexării Kuweitului de 
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către Irak, declarată nulă. Irakul a acceptat toate 
condiţiile puse în Rezoluţia nr. 687 din 3 aprilie 
1991, pentru intrarea în vigoare a încetării focului. 
Rezoluţiile nr. 661 şi 662 prevăd şi măsuri de 
embargo. În cele 15 rezoluţii ale Consiliului de 
Securitate privitoare la conflictul din Kuweit (660-
662, 664-667, 669, 670, 674, 676, 678, 686-688) 
se fac referiri la capitolul VII din Cartă.

Unii autori consideră că Rezoluţia nr. 678, 
autorizând folosirea forţei în cazul în care Irakul 
nu s-ar fi retras din Kuweit, nu a fost adoptată în 
temeiul articolului 42, reprezentând cel mult o 
abilitare dată Consiliului de Securitate de către 
statele membre, de a recurge la forţă în scopul de a 
restabili ordinea internaţională.

După încheierea ostilităţilor, Consiliul de 
Securitate şi-a extins acţiunea dincolo de prevederile 
capitolului VII din Cartă. Prin Rezoluţia nr.687 se 
impun Irakului condiţiile păcii, iar prin Rezoluţia 
nr.688 se autoriza o intervenţie umanitară pe 
teritoriul irakian. Rezoluţia nr.705 a avut ca obiect 
indemnizarea victimelor abuzurilor irakiene faţă 
de populaţia Kuweitului prin acte de prădare, 
indemnizare care s-a desfăşurat sub controlul 
direct al Organizaţiei Naţiunilor Unite. În acest fel 
se constată o nouă evoluţie în folosirea forţei de 
către organizaţie, ieşirea din stagnarea neaplicării 
capitolului VII al Cartei. Este o evoluţie pozitivă de 
combatere, prin mijloace având girul Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, a numeroase ameninţări recente 
contra păcii şi a actelor de agresiune.

Guicherd21 aduce critici Consiliului de 
Securitate în tendinţa sa de a profita de un „drept 
la intervenţie”, însă nu aşa cum ar trebui. Consiliul 
de Securitate are un drept de intervenţie, după 
cum acesta consideră potrivit, atât timp cât decizia 
este luată de Consiliul de Securitate ca un întreg. 
Aceasta oferă o serie de exemple interesante. 
Aşa cum aminteam, Rezoluţia Consiliului de 
Securitate 688 din 5 aprilie 1991 a autorizat o 
operaţiune de ajutor umanitar în Irak, care declara 
o serie de enclave umanitare, le-a protejat, a lansat 
operaţiunea Provide Comfort, dar nu a autorizat 
vreun atac împotriva unei părţi. Rezoluţia 770 din 
august 1992 pentru protejarea Bosniei-Herţegovina 
împotriva sârbilor, a fost interpretată în spiritul 
protejării unui stat suveran nou creat, dar nici 
aceasta nu a permis folosirea forţei. Rezoluţia 794 
din decembrie 1992, în cazul Somaliei, a prevăzut 
intervenţia în sprijinul obiectivelor umanitare şi a 
condus la Operaţiunea Restore Hope, desfăşurată 

de SUA. Aceasta, aparent, a fost un reviriment faţă 
de interpretările anterioare ale Cartei Naţiunilor 
Unite şi prima impusă Adunării Generale de către 
SUA. Pe de altă parte, însă, a fost o mare greşeală, 
nefuncţionând, a inflamat situaţia şi nu a determinat 
îmbunătăţirea securităţii din zonă. Rezoluţia 929 
din iunie 1994 a autorizat Franţa să conducă 
operaţiunea Turquoise şi să intervină în Ruanda şi 
Zairul de Est, dar aceasta a implicat o interfaţă între 
două state suverane şi problema unui mare număr 
de refugiaţi. Rezoluţia 940 din iulie 1994 a condus 
SUA în Haiti; din nou, o operaţiune slab organizată, 
cu repercusiuni nefericite, incluzând-o aici şi pe 
cea a perceperii Naţiunilor Unite ca fiind, încă o 
dată, o scuză dominată de SUA pentru anumite 
politici externe americane şi ca un intermediar între 
SUA şi Rusia. În această afacere, acordul Rusiei 
de a nu-şi folosi dreptul de veto fusese cumpărat 
cu preţul declaraţiei că toate trupele ruseşti aflate 
în afara teritoriului Federaţiei Ruse erau trupe de 
menţinere a păcii ale Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
Trupele ruseşti din Tadjikistan, care bombardau în 
acel moment Afghanistanul, au expediat imediat 
către Naţiunile Unite o factură cu contravaloarea 
proiectilelor pe motiv că, dacă tot erau considerate 
trupe ONU, Organizaţia Naţiunilor Unite trebuia 
să le deconteze muniţia [sic].

Rezoluţia 1101 din martie 1997 a mandatat 
Italia să desfăşoare operaţiunea Alba, al cărei 
scop declarat a fost de ajutor umanitar acordat 
albanezilor dar, de fapt, era, în principal, destinată 
să stopeze afluxul de albanezi care solicitau statutul 
de refugiat, în Italia, din motive economice. 

Guicherd a urmărit, prin aceste exemple, să 
sublinieze cum, pe parcursul ultimilor 10-15 ani, s-
a permis o folosire crescândă a forţei în sprijinul a 
ceea ce se apreciază a fi operaţii în baza Capitolului 
VII. Mai departe, experta reclamă că acestea nu 
au fost simple greşeli, situaţii în care Organizaţia 
Naţiunilor Unite s-ar fi abătut de la drumul normal 
sau au fost manipulate, ci sunt chiar momente-
cheie în dezvoltarea unui tip de precedent legal, 
ce ar permite Naţiunilor Unite să sancţioneze 
folosirea unei asemenea forţe. De asemenea, s-a 
apreciat că acesta poate fi chiar un precedent care 
poate fi folosit de NATO în asumarea folosirii 
forţei, chiar înainte ca Naţiunile Unite să emită o 
asemenea rezoluţie.

Faptul că aprecierile autoarei citate au fost 
îndreptăţite este susţinut şi de cazul operaţiei Iraqi 
Freedom, în care Rezoluţia Consiliului de Securitate 
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nr. 1546, adoptată în 8 iunie 2004, a completat 
cadrul juridic pentru acţiunea de stabilitate din 
Irak, celelalte două rezoluţii fiind 1483 din 22 
mai 2003 şi 1511 din 16 octombrie 2003. Această 
Rezoluţie statuează, în preambul, constituirea 
UNAMI (Misiunea de Asistenţă a ONU în Irak) 
şi afirmă că Organizaţia Naţiunilor Unite va avea 
un rol important de jucat în sprijinirea poporului 
şi guvernului irakian, precum şi în formarea unui 
guvern reprezentativ. Se legitimează, astfel, a 
posteriori, intervenţia armată anglo-americană şi 
operaţiunile ulterioare. 

În ultima frază a preambulului, Consiliul de 
Securitate proclamă desfăşurarea misiunilor în 
baza capitolului VII al Cartei Naţiunilor Unite. Mai 
mult, în cadrul rezoluţiei Consiliul de Securitate 
decide că: „Forţa Multinaţională trebuie să aibă 
autoritatea de a lua toate măsurile necesare 
pentru a contribui la menţinerea securităţii şi 
stabilităţii în Irak, în conformitate cu scrisoarea 
anexată prezentei rezoluţii care exprimă, printre 
altele, cererea irakiană pentru continuarea 
prezenţei forţei multinaţionale care să contribuie 
la prevenirea terorismului.” Se plasează, astfel, 
responsabilitatea eventualelor acte ofensive în 
responsabilitatea autorităţilor irakiene, care au 
invitat trupele coaliţiei să rămână şi să sprijine 
reconstrucţia ţării. 

Din nefericire, cei 60 de ani de existenţă ai 
Organizaţiei au continuat să fie marcaţi nu numai 
de violenţa clasică, între state, ci şi de transferarea 
acestui flagel în interiorul statelor, aglomerând 
graficele statisticilor în mod ameninţător. În 
raportul dintre numărul conflictelor, în creştere, 
şi capacitatea ONU de a gestiona eficient crizele, 
aceasta din urmă a fost, aproape în permanenţă, cu 
o etapă în urma primelor, astfel că atunci când o 
soluţie era identificată, un alt gen de criză apărea, 
fiind nevoie de un nou ciclu decizional pentru 
contracararea noii ameninţări.

Cât de multă ostilitate a existat în interiorul 
statelor şi între state de la înfiinţarea ONU şi 
până aproape de vremurile noastre şi care este 
dimensiunea acestei stări de tensiune, în ultima 
perioadă de timp, sunt întrebări la care a răspuns 
un institut de cercetări privind dezvoltarea şi 
gestionarea conflictelor de la Universitatea 
Maryland, SUA.22. Valoarea maximă a conflictelor 
violente (figura 1), a crescut din anii �50 şi până 
în anii �80, pentru ca apoi să scadă brusc, după 
sfârşitul Războiului Rece, în 1991. 

Războaiele interstatale au cunoscut un vârf 
în anii �80 datorită războaielor de amploare din 
Vietnam şi Cambodgia, Israel şi Liban, precum 
şi cel dintre Iran şi Irak. Componenta principală a 
evoluţiei, remarcă studiul citat, nu este reprezentată 
de conflictele interstatale, ci o creştere pe termen 
lung, cu căderi scurte ale conflictelor intrastatale 
(societale). Războaiele coloniale de independenţă 
au reprezentat o mică componentă a evoluţiei 
pe termen lung. Conflictele intrastatale (figura 
2) au reprezentat, în mare, de trei ori valoarea 
conflictelor interstatale în ultima jumătate de 
secol şi au crescut chiar de şase ori între anii �50 
şi prima parte a ultimei decade a secolului XX.

Pe o scară de la 1 la 10 (unde 1 înseamnă scop 
limitat şi pagube minore şi 10 distrugere totală), 
fiecare conflict din istorie a primit o notă, ţinând 
cont de pierderi, refugiaţi şi pagube. Genocidul 
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din Ruanda este apreciat cu nota 7 pe această 
scară, războiul etnic din Kosovo a primit nota 
4, iar campania aeriană a SUA şi Marii Britanii 
împotriva Irakului din 1998-1999, nota 1. Suma 
notelor primite de fiecare conflict este reprezentată 
pe axa „y” a fiecărui grafic. 

Toate aceste evenimente şi neîmpliniri din 
ultimii ani – şi, mai ales, după evenimentele din 
Kosovo, în care Organizaţia Naţiunilor Unite a 
manifestat o pasivitate ce i-a dezamăgit pe mulţi 
– au determinat intensificarea criticilor la adresa 
organizaţiei. Dezbaterile celei de-a 54-a sesiuni a 
Adunării Generale din 1999 au marcat confruntarea 
între apărătorii principiilor fundamentale pe care 
se întemeiază organizaţia şi adepţii legalizării 
dreptului de intervenţie la scară planetară. În mod 
surprinzător, cel mai înalt funcţionar al organizaţiei 
– chemat să-i apere concepţia şi idealurile –, 
Secretarul General Kofi Annan, a făcut afirmaţia 
că principiul tradiţional al suveranităţii „nu mai 
corespunde aspiraţiilor popoarelor de a se bucura 
de libertăţile fundamentale”23. Dar nu numai Kofi 
Annan a făcut aceste afirmaţii, ci şi Madeleine 
Albright, în martie 1998, când afirma că America 
nu mai recunoaşte acea parte a Cartei Naţiunilor 
Unite cu referire la suveranitatea internă a statelor  
- art.2 (1,7) - n.a. Acest aspect avea să fie reiterat, în 
iunie acelaşi an, şi de Tony Blair, primul ministru 
al Marii Britanii 24. 

Mai mult decât atât, la 21 septembrie 2004, 
cu ocazia alocuţiunii în faţa Adunării Generale, 
Secretarul General Kofi Annan a accentuat din 
nou problema suveranităţii, atrăgând atenţia că 
pentru îndeplinirea responsabilităţilor de a proteja 
civili nevinovaţi de genocid, de crime împotriva 
umanităţii şi crime de război, conceptul de 
suveranitate naţională nu mai poate fi întrebuinţat 
ca o scuză la neintervenţie. Iar pentru faptul că 
întreaga Cartă a Naţiunilor Unite este construită 
pe respectul suveranităţii naţionale, aceasta pare 
să fie cel puţin o abordare interesantă a spiritului 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, dacă nu chiar o 
totală respingere a sa25.

Totuşi, opinia generală este că Organizaţia 
Naţiunilor Unite are şi va continua să aibă un 
rol important pentru sistemul de securitate 
internaţional, pentru că „întreaga ordine mondială 
depinde de faptul ca organizaţiile originale să nu 
fie înlocuite imediat ce acestea devin incomode”26.

NOTE:

1 Iniţial, au fost 45 de naţiuni invitate la Conferinţa 
de la San Francisco. Una din acestea, Polonia, nu 
a participat din cauza faptului că s-a anunţat târziu 
compunerea guvernului. În acel moment al Conferinţei, 
nu exista un guvern polonez recunoscut internaţional, 
dar la 28 iunie s-a anunţat constituirea unui asemenea 
guvern, iar la 15 octombrie 1945, Polonia a semnat 
Carta, devenind, astfel, unul din membrii fondatori, cf. 
www.un.org/aboutun/sanfrancisco/ 

2 N.F. BRADSHAW, The legality of NATO’s attack 
on Serbia, Centrul de Cercetare a Studiilor privind 
Conflictul, Academia Militară Regală a Marii Britanii, 
Sandhurst, 1999, p 2, www.csrc.ac.uk/PDFs/G76-nfb.
pdf 

3 Richard J. ERICKSON, Legitimate Use Of 
Military Force Against State-Sponsored International 
Terrorism, http://permanent.access.gpo.gov/websites/
dodandmilitaryejournals/www.maxwell.af.mil/au/aul/
aupress/books/erickson/erickson.pdf

4 Ibidem. Autorul foloseşte doi termeni care, în 
limba română, au aceeaşi traducere dar, aici, în context, 
diferă prin referirea la legalitatea lor - Intervention/ 
interposition.

5 Aspecte legale ale operaţiunilor de pace, Institutul 
Apărării Pentru Studii de Drept Internaţional, Seminar 
“Operaţiuni Interne”, Braşov, 23-27 August 1999.

6 Ibidem.
7Marcela RAD, Drept Internaţional Public, capitolul 

6, Mijloace paşnice de rezolvare a conflictelor, http://
idd.euro.ubbcluj.ro/ interactiv/cursuri/MarcelaRad

8Alături de Consiliul de Securitate, Consiliul 
Economic şi Social, Consiliul de Tutelă şi Curtea 
Internaţională de Justiţie şi Secretariatul.

9 Adunarea Generală este alcătuită din toţi membrii 
Organizaţiei care erau, la sfârşitul anului 2004, în număr 
de 191.

10Carmen GRIGORE, Ion SUCEAVĂ, Ionel 
CLOŞCĂ, Dreptul Internaţional Public. vol. II, 
Editura VIS Print, Bucureşti, 2001, p. 356.

11 Adunarea Generală poate face recomandări asupra 
tuturor diferendelor cu excepţia prevăzută în articolul 2, 
paragraful 7 din Cartă.

12 Rezoluţia 377/V crea o comisie pentru observa-
rea păcii şi o comisie de măsuri colective.

13Carmen GRIGORE, Ion SUCEAVĂ, Ionel 
CLOŞCĂ, op. cit., p. 358.

14Idem., p. 360. 
15 Ion M.ANGHEL, Revista „Dreptul”, nr. 1/2002, 

p. 39.
16 In diferendul dintre Olanda şi Indonezia, după 

ce invită cele două părţi să înceteze ostilităţile, le 
recomandă, la 1 august 1947, să-şi reglementeze 
diferendul dintre ele, recurgând la arbitraj sau la orice 
alt mijloc paşnic şi să informeze Consiliul în legătură cu 
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progresele înregistrate.
17 Dacă părţile au dat curs recomandării Consiliului, 

de a începe negocierile directe, însă, dintr-un motiv sau 
altul, ele trenează sau rezultatele sunt nesatisfăcătoare, 
el poate recomanda continuarea lor.

18 Fost adjunct al Secretarului General pentru 
coordonarea politicilor la Adunarea Parlamentară 
NATO, Catherine GUICHERD, International Law and 
the War in Kosovo, în Survival, Jurnalul trimestrial al 
IISS, 1999, apud. N.F. BRADSHAW, op. cit. 

19Alexandru BOLINTINEANU, AdrianAdrian 
NĂSTASE, Bogdan AURESCU, Drept Internaţional 
Contemporan, Editura Allbeck, Bucureşti, 2000, p., p. 
87.

20 Ibidem.
21 Catherine Guicherd, op.cit.
22 Ted Robert GUR, M.G. MARSHALL, Deepa 

KHOSLA, Peace and Conflict, 2001. A global survey 
of Armed-Conflict, Self-Determination Movements and 
Democracy, 2001, pp 7-8, www.cidcm.umd.edu/peace.
htm 

23 Victor DUCULESCU, Instituţii internaţionale în 
schimbare şi transformare, în Instituţii de drept public 
şi relaţii internaţionale in dinamică, Editura Lumina 
Lex, Bucureşti, 2002, p. 435.

24 N.F. Bradshaw, op. cit., p.3.
25 Ibidem.
26 Ion ANGHEL, op. cit.  

Locotenent-colonel Alin BODESCU este instructor superior la Cursul de Brigadă în cadrul  
Centrului Regional de Pregătire NATO-PfP. Absolvent al Facultăţii de Drept de la Universitatea din 
Lugoj, a participat la misiuni în Irak.
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 1. Globalizare, glosar de definiţii

 Globalizarea este un termen care incită, dă 
speranţe sau, dimpotrivă, produce angoase. Utilizat 
tot mai des de persoane cu profesii diferite, termenul 
are tot atâtea opinii referitoare la încercarea de 
definire a conceptului. Joseph Konlic îl numeşte „o 
consecinţă a modernităţii”, Philippe Delmas „un 
ansamblu de concepţii ideologico-politice, având ca 
numitor comun analiza dimensiunilor planetare pe 
care le-au căpătat problemele politice, tehnologice, 
economice şi sociale cu care se confruntă omenirea 
în prezent”, dar nici o definiţie nu este mai 
cuprinzătoare decât cea indusă de binecunoscuta 
sintagmă sociologică a „satului planetar”. În satul 
„planetar”, indivizii şi societăţile nu mai sunt 
protejaţi, opriţi şi constrânşi de graniţe, ceea ce 
înseamnă că oamenii, mărfurile sunt eliberate de 
contextul geografic.

 Una dintre cele mai utilizate definiţii ale 
conceptului este: „Globalizarea reprezintă procesul 
prin care distanţa geografică devine un factor tot 
mai puţin important în stabilirea şi dezvoltarea 
relaţiilor transfrontaliere de natură economică, 
politică şi socioculturală. Reţelele de relaţii şi 

GLOBALIZARE ŞI EFECTE ALE 
PROIECTĂRII ACESTEIA ÎN MEDIUL 

DE SECURITATE REGIONAL
 Eduard VITALIS

dependenţele dobândesc un potenţial tot mai mare 
de a deveni internaţionale şi mondiale”. Iată, deci, 
că toate cele trei cauze principale ale globalizării - 
tehnologică, politică şi economică - au declanşat un 
proces în care distanţa geografică a devenit un factor 
neesenţial în stabilirea şi susţinerea legăturilor 
transfrontaliere, a relaţiilor economice, politice şi 
socioculturale internaţionale.

 Caracteristicile globalizării cuprind o 
internaţionalizare tot mai accentuată a producţiei, o 
nouă diviziune internaţională a muncii, un nou mediu 
competitiv care generează aceste procese, dar şi noi 
mişcări migratoare dinspre sud spre nord, precum 
şi internaţionalizarea statului. Toate acestea fac, din 
state, agenţii ale aşa-numitului „sat planetar”.

 Globalizarea, după Emanuel Richter, este 
reţeaua globală care a adunat laolaltă comunităţi 
de pe această planetă, altădată dispersate şi izolate, 
într-o dependenţă mutuală şi o unitate ale „unei 
singure lumi”.

 Analiza proceselor şi fenomenelor economice 
pe plan mondial nu reuşeşte, totuşi, să ne dezvăluie 
întreaga “grandoare” a procesului de globalizare. 
François Perroux, în contrast cu teoreticienii care 
au încercat să ignore rolul jucat de relaţiile militare 
şi de putere pe scena internaţională, a subliniat că 
naţiunea, statul şi puterea politică sunt factorii activi 
în societatea umană şi în procesele decizionale pe 
plan naţional, regional sau mondial.

 Este confirmată teza lui Myrdal, că politica 
a devenit suverană în relaţiile internaţionale, în 
contextul în care evoluţia economiei planetare 
este condiţionată de întărirea sau slăbirea relaţiilor 
politice şi militare dintre noile puteri ale lumii.

 Este adevărat că soarta unor regiuni depinde de 
oscilaţiile valutare, dar acestea nu au o existenţă în 
sine, ci sunt, în mare măsură, influenţate de raportul 
de forţe sau de focarele de criză regionale.

Frământările secolului XX, cel mai sângeros 
din istoria umanităţii, cu două războaie mondiale, 
presărat din plin cu conflicte regionale, cu o perioadă 
grea, cea a războiului rece, unde eforturile principale 
erau destinate pentru înarmare, au dus la apariţia 
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Globalizarea, termen utilizat tot mai des 
de persoane cu profesii diferite, de fapt un 
termen „în consecinţă a modernităţii”, incită prin 
complexitatea proceselor şi fenomenelor ce le 
induce în toate domeniile de activitate.

Bineînţeles că mediul de securitate regional 
şi global sunt atinse de efectele globalizării, 
deoarece statul-naţiune, suveran, independent, 
riscă să se piardă în imensul conglomerat de 
interese politice, financiare şi economice, denumit 
general de sociologi „satul planetar”.

Drumul dificil printre efecte şi consecinţe 
trebuie să devină o prioritate în mediile de 
cercetare socială sau ştiinţifică, politicului 
revenindu-i sarcina deosebită de a ştii să aleagă 
alianţele potrivite.
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şi dispariţia unor alianţe şi tratate de cooperare 
militară dirijate, atât de interesele politice, cât şi 
cele economice. Această realitate şi-a pus din plin 
amprenta asupra relaţiilor internaţionale, generând 
neîncredere şi suspiciune, dar şi o nevoie acută de 
gestionare a tensiunilor, crizelor şi conflictelor.

 După încetarea celui de-al doilea război 
mondial, „tortul” planetar fusese împărţit în două 
lumi, care nu precupeţeau nici un efort în a-şi 
arăta şi demonstra reciproc superioritatea. Lumea 
capitalistă, condusă de Statele Unite ale Americii, 
şi lumea socialistă, unde pionul forte era Uniunea 
Republicilor Socialiste Sovietice, au creat o balanţă 
a puterii, dar cu efect extrem de primejdios, de 
acumulare a unor posibilităţi de distrugere enorme. 

Pentru atingerea obiectivului - acela de a avea 
drepturi asupra regiunilor, dar şi de a-l descuraja pe 
celălalt - s-au creat cele mai mari alianţe cunoscute în 
istorie: NATO şi Tratatul de la Varşovia. Bineînţeles, 
cele două blocuri militare procla-mau caracterul 
defensiv şi de menţinere a păcii, ca obiective majore 
ale activităţii lor, dar, în realitate, fiecare căuta să fie 
superior celuilalt, înarmându-se continuu. Aşadar, 
în numele păcii, s-au cheltuit astfel 20.000 miliarde 
de dolari pentru înarmare.

După dezintegrarea URSS şi obligarea SUA 
de a trece tot mai mult în postura de „jandarm 
planetar” (care, deşi pare a avea unele avantaje, 
nu este un privilegiu, ci o responsabilitate), proce-
sul de globalizare a început să fie apelat uneori ca 
„americanizare” sau ca o nouă ordine care, după 
unii, înseamnă o nouă colonizare masivă , iar după 
alţii, o stare de haos în vederea reconfigurării noilor 
centre de putere şi de influenţă.

Supremaţia SUA se înscrie între coordonate 
distincte, dar de cu totul altă factură decât cele ale 
dictatului marilor puteri de odinioară; NATO, ca 
sistem colectiv de securitate, APEC, NAFTA, ca 
sistem de cooperare economico-regională, FMI şi 
OMC. În aceste sisteme, se distinge clar diferenţa 
faţă de statul colonialist de tip clasic şi predominanţa 
sistemului de adaptare la exigenţe-le valorilor 
democratice, în sensul că elaborarea deciziilor se 
face prin consens. 

Procesul de globalizare nu este un act subiectiv 
de voinţă, chiar dacă aşa ar părea la prima vedere. 
Globalizarea este o necesitate a epocii moderne, 
întrucât numai printr-un astfel de proces pot fi 
reduse vulnerabilităţile create de tehnologizare 
şi informatizare accelerată, de adâncirea faliilor 
strategice dintre lumea civilizată şi gravele ei efecte 
de marginalizare a unor populaţii, regiuni şi chiar 

continente, de combatere a ameninţărilor de toate 
felurile şi gestionare a crizelor şi conflictelor.

Dincolo de aceste speranţe, globalizarea are,  
însă, şi o mulţime de alte efecte, inclusiv negative, 
în planul securităţii globale, regionale şi naţionale.

 2. Efectele globalizării asupra securităţii 
României

Alăturarea României la NATO oferă cadrul 
posibil şi necesar de implementare a valorilor 
Alianţei, în sistemul de securitate românesc, iar 
aderarea la UE apropie ţara noastră de valorile 
spaţiului continentului european. Fără îndoială, 
aceste două căi vor asigura protecţia şi stabilita-
tea necesare proceselor de transformare a societăţii 
româneşti.

Statutul de membru UE va avea efecte benefice 
în conceptul politic şi strategic care vor duce, 
inevitabil, la o modernizare şi o adaptare oportună 
şi eficientă la procesul obiectiv de globalizare.

 Garantarea securităţii de către NATO „a impus 
României reconsiderarea conceptului de securitate, 
care era sinonim cu cel al apărării naţionale, şi 
înţelegerea acestuia ca o stare generală a societăţii, 
în care libertăţile şi drepturile fundamentale ale 
cetăţenilor, democraţia constituţională şi interesele 
fundamentale ale statului sunt asigurate şi 
garantate”1.

Luând în considerare dispunerea noastră 
geografică, nu putem să nu observăm că „România 
devine punctul estic extrem al Alianţei, de unde se 
proiectează interesele acesteia către o nouă Rusie şi 
de unde se deschid direcţii strategice importan-te 
de extindere a stabilităţii şi cooperării NATO peste 
spaţiul Mării Negre, către Asia Centrală şi Orientul 
Mijlociu”2. 

România, înscrisă definitiv pe coordonatele 
dezvoltării democratice, membră a celei mai 
puternice alianţe din istorie, conştientizează că 
securitatea naţiunii nu mai poate fi concepută decât 
ca parte a securităţii globale. Instituţiile naţionale 
concepute, altele modificate, trebuie să fie în 
consens cu cele internaţionale, dar nu doar formal 
şi „pe val”, ci pentru că numai în acest fel pot fi, 
astăzi, promovate şi apărate interesele naţionale 
fundamentale, atât timp cât naţiunea va exista 
(nimeni nu a dovedit până acum că naţiu-nea nu va 
mai exista).

Totuşi, în condiţiile actuale, mediul global de 
securitate este invocat şi statele-naţiune trebuie 
să-şi unească eforturile, deoarece, în societatea 
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contemporană, care se găseşte în plin proces de 
globalizare, există, în primul rând, riscuri la adre-sa 
securităţii naţionale şi abia apoi şi doar implicit la cea a 
securităţii zonale şi globale. Aceste riscuri şi ameninţări 
specifice sunt: acţiunile teroriste, pericolul deţinerii 
de către terorişti a unor arme de distrugere în masă 
(componente ale acestora), proliferarea conflictelor 
etnice pe bază religioasă, inegalităţi ale dezvoltării 
zonale şi apariţia de conflicte de interese economice, 
proliferarea reţelelor şi activităţilor internaţionale de 
contrabandă cu mijloace militare şi a celor de crimă 
organizată transfrontalieră, ameninţări ecologice, care 
ar produce pagube majore în regiune etc.

Paradoxal, globalizarea înseamnă acordul tutu-ror 
statelor lumii şi adaptarea la un model socio-uman 
global, fără impuneri şi fără constrângeri şi, ca urmare, 
sistemele militare ar trebui să-şi diminueze rolul 
actual. Ar fi însă o utopie să credem aşa ceva, devreme 
ce continua frământare internaţională este generată şi 
generatoare de conflictualitate, iar armele şi mijloacele 
de distrugere, în pofida acordurilor de dezarmare, 
continuă să se perfecţioneze. De altfel, nu există nici 
un semn că s-ar dori sau că ar fi posibilă renunţarea 
la scenarii militare, atât pentru a impune democraţia, 
cât şi pentru a eradica tensiunile, crizele, ameninţările 
şi conflictualitatea. Factorul militar va continua des să 
joace un rol foarte important în procesul de globalizare, 
în sensul asigurării securităţii şi stabilităţii, prin 
descurajare sau prin cooperare, a statelor, regiunilor şi 
lumii întregi.

România are, în contextul securităţii europene şi 
globale, o poziţie geografică destul de bună, care o 
face şi dorită, după cum reiese din cuvintele lui Gh. I. 
Brătianu: „Noi trăim aici la o răspântie de drumuri, la 
o răspântie de culturi şi, din nefericire, la o răspântie 
de năvăliri şi imperialisme. Noi nu putem fi despărţiţi 
de întregul complex geografic care, cum veţi vedea, 
ne mărgineşte şi ne hotărăşte destinul, între cele două 
elemente care îl stăpânesc, muntele şi marea”3. 

România este prinsă în centrul posibilelor evoluţii 
şi dimensionări ale mediului de securitate regională 
şi continentală. Ultima extindere a NATO ne implică 
activ în concentrarea eforturilor de stabilitate în spaţiul 
balcanic şi în cel al Mării Negre, în diminuarea şi 
lichidarea efectelor negative induse de război în spaţiul 
fost iugoslav, implicarea în acţiunile de eradicare a 
rutelor est-europene ale traficului de droguri şi crimei 
organizate. De asemenea, trebuie să devenim un factor 

militar stabilizator în relaţie cu problemele specifice 
zonei şi să ne aducem contribuţia la dezvoltarea şi 
punerea în operă a Politicii Europene Comune pentru 
Securitate şi Apărare.

Prin aderarea la Uniunea Europeană, în viitorul 
apropiat, ne revine şi sarcina de securizare a principalei 
graniţe de est a Uniunii, sarcină deosebit de dificilă şi 
de costisitoare.

În prezent, mediul de securitate sud-est european 
este diferit de cel al altor regiuni, având o şansă de 
a demonstra că se poate integra politic, economic, 
bazându-se pe asumarea unor responsabilităţi comune 
în idealuri şi valori similare, în pofida dificultăţilor pe 
care le întâmpină procesul de adoptare a Constituţiei 
Europene. Semnalul care rezultă de aici este acela că 
nu se poate trece peste valoarea, forţa, realităţile şi 
interesele naţiunilor, ceea ce ponderează în oarecare 
măsură entuziasmul oamenilor şi recentrează atenţia 
asupra oamenilor şi naţiunilor.

România, integrată în structurile politice, 
economice, de securitate europene şi euro-atlantice, 
prin apartenenţă, în viitorul apropiat, la UE şi ca 
membră NATO, are şansa de a se afirma într-o zonă 
centrală faţă de Europa occidentală, Federaţia Rusă 
şi Balcani, putând să reprezinte o adevărată verigă de 
legătură regională, dacă realizează şi valorifică un astfel 
de potenţial. Desigur, depinde de noi să găsim calea 
favorabilă pentru a promova şi a ne păstra interesele 
naţionale.

În concluzie, putem afirma că procesul globalizării 
nu cere şi nu impune o reconsiderare majoră a rolului 
geopolitic şi geostrategic al României, cu un potenţial 
ridicat în arena politicului, culturii şi diplomaţiei, cu o 
relansare şi dezvoltare economică perpetuă, asigurată 
de un segment militar bine definit şi instruit, pentru a 
spera că vom putea atinge, în timp util, pragul unui real 
şi necesar factor de coeziune a spaţiului european şi 
euroasiatic, în zona de falie şi de confluenţă a Mării 
Negre, în continuarea rolului deosebit pe care îl avem 
în stabilitatea şi securitatea regiunii.

NOTE:
1 Tratat de doctrină militară, vol.III, Editura 

U.N.Ap., Bucureşti, 2004, p.28.
2 Aron Liviu DEAC, Ion IRIMIA, Securitatea 

României la răscruce de milenii, Editura A.I.S.M., 
Bucureşti, 2000, p.7.

3 Gh.I. BRĂTIANU, Chestiunea Mării Negre, 
curs 1941-1942, pp.11-12.
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PERSPECTIVELE APROPIATE ALE 
RELAŢIILOR ROMÂNIEI CU 

UNIUNEA EUROPEANĂ
Dr. Iulian POPA 

 Principala prioritate a politicii externe 
româneşti în 2005 şi 2006 este integrarea în 
Uniunea Europeană. Deşi toate partidele politice 
susţin eforturile în această direcţie, acest deziderat 
nu este uşor de atins, pentru că apar obstacole 
atât interne cât şi externe, care presupun abilitate 
şi consecvenţă pentru depăşire.

 Articolul prezintă succint eforturile sporite 
ale ţării pentru a depăşi izolarea internaţională 
în care se afla în 1989. Apoi sunt prezentate 
neprevăzutele probleme apărute în relaţiile cu 
Franţa şi Germania în 2005, tocmai cu ţările 
considerate „motorul Uniunii Europene”. La 
aceste dificultăţi externe se adaugă capcanele ce 
pot apărea pe plan intern, datorită configuraţiei 
politice echilibrate între cei doi principali poli ai 
scenei politice româneşti.

Puţină lume ştie că România a fost prima ţară 
din partea de est a continentului care a semnat un 
acord de colaborare cu Comunitatea Europeană, 
încă din perioada comunistă. Este vorba de un 
acord de colaborare în domeniul textilelor, semnat 
în 1973. Ironia sorţii face acum ca România să fie 
codaşa ţărilor foste comuniste care se integrează 
în Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, sau 
– Doamne fereşte! – la 1 ianuarie 2008. Spunem 
„Doamne fereşte!”, pentru că a doua variantă ar 
aduce imense prejudicii ţării noastre, atât materiale, 
cât şi de imagine, de prestigiu.

Pierderile materiale se referă la sumele de bani 
– nerambursabile – pe care România le-ar pierde 
prin amânarea integrării, iar cele de imagine au în 
vedere faptul că ţara noastră ar fi privită cu mai 
multă reţinere de investitori şi de oamenii politici 
occidentali, dacă s-ar aplica acea clauză de amânare 
cu un an înaintea integrării noastre în Uniunea 
Europeană. Aceasta devine şi mai îngrijorător, 
dacă ţinem cont de faptul că România a muncit şi 
plătit din greu pentru a-şi recâştiga încrederea în 
faţa comunităţii internaţionale. Toate celelalte ţări 

foste comuniste au avut un traseu mult mai uşor 
spre structurile europene şi euro-atlantice. De pildă, 
Cehia, Polonia şi Ungaria au beneficiat de anulări 
foarte importante ale datoriilor externe acumulate 
înainte de 1989. Sau, ţările baltice au fost evident 
sprijinite de Germania şi – în general – de ţările 
nordice, datorită afinităţilor multiple. România şi-
a plătit datoria până la ultimul bănuţ, fiind singură 
– asemenea unui copil orfan – în faţa suspiciunilor 
adunate în timp în faţa comunităţii internaţionale, a 
oamenilor de afaceri, a pieţei financiare. De regulă, 
încrederea se câştigă foarte greu şi se pierde foarte 
uşor, iar acest lucru este cu atât mai valabil, mai 
evident, în relaţiile internaţionale.

De aceea, este foarte important ca România 
să aibă un comportament ireproşabil, astfel încât 
„cârcotaşii” occidentali să nu aibă nici un motiv 
să apeleze la activarea clauzei de salvgardare. 
Chiar şi denumirea în sine a acestei clauze poate 
fi considerată dispreţuitoare, jignitoare, umilitoare. 
Adică Europa trebuie să se apere, să se salveze de 
România (şi Bulgaria). Ce rău ar putea produce 
România Europei, de care ţara noastră are atâta 
nevoie, din toate punctele de vedere?

În privinţa comportamentului României, 
a politicii sale externe, se poate remarca un 
oarecare paralelism între situaţia de acum şi cea 
premergătoare dobândirii calităţii de membru 
al NATO. Ba mai mult chiar, atunci (în 1997), 
deşi România îndeplinise toate criteriile cerute 
(„Criteriile Perry”, după numele fostului secretar 
de stat american), tot nu a primit invitaţia de a 
adera la Alianţa Nord-Atlantică, datorită dorinţei 
de a se menţine un echilibru între flancul nordic 
şi cel sudic al Alianţei, precum şi datorită 
opoziţiei ferme a Rusiei. Ori acum, în actualul 
context european, când votul popular din Franţa 
şi Olanda a fost majoritar împotriva constituţiei 
europene, este de aşteptat ca exigenţa liderilor 
europeni, a Comisiei Europene, să sporească faţă 
de îndeplinirea criteriilor de către România şi 
Bulgaria, ca o de reacţie la votul populaţiei, din 
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care publicul larg să înţeleagă faptul că voinţa lor 
a fost corect recepţionată de liderii politici.

În ceea ce priveşte modalitatea aleasă pentru 
aprobarea tratatului constituţional, se pare că elitele 
politice din Franţa şi Olanda nu au putut anticipa 
faptul că există o firească diferenţă între opinia şi 
optica liderilor politici, cu caracter vizionar, spre 
un proiect ambiţios, acela al unei Europe unite, ca 
viitor actor important la nivel global, şi atitudinea 
publicului larg, care nu are cunoştinţele necesare 
pentru a putea vota în cunoştinţă de cauză, având la 
îndemână toate elementele şi argumentele. Pentru 
comparaţie, la o scară mai redusă, este ca şi cum în 
comisia de finanţe – de exemplu – a unui parlament 
s-ar afla şi ar discuta proiecte de legi (pentru 
domeniul financiar) ingineri, medici, avocaţi, 
profesori, orice, numai economişti nu. Chiar dacă 
aceşti oameni sunt cu studii superioare şi de bună 
credinţă, ei nu au cunoştinţele de specialitate 
necesare pentru a elabora o lege din domeniul 
financiar-bancar. La fel şi în cazul referendumului 
popular pentru votarea constituţiei. Populaţia, în 
ansamblu, nu are cunoştinţe de politică externă 
sau de relaţii internaţionale. Prin urmare, nu are 
cum să înţeleagă un asemenea proiect european 
ambiţios. De aceea, se poate aprecia că strategia 
adoptată privind modul de ratificare a constituţiei 
europene a fost greşită.

Evident, acest lucru nu se va recunoaşte deschis 
de către orgolioşii lideri politici francezi şi olandezi, 
dar realitatea dovedeşte pe deplin acest lucru, 
acela că s-a ales eronat modalitatea de aprobare a 
constituţiei europene. Se vede, prin urmare, că un 
exces de democraţie poate deveni contraproductiv 
(ca orice exces), dar în acest domeniu consecinţele 
sunt greu de estimat. Probabil Franţa a vrut să îşi 
confirme percepţia ca liderul politic al Europei. 
Rezultatul a fost jenant. Spre deosebire de Jacques 
Chirac, premierul britanic Tony Blair s-a adaptat 
din mers, rapid, la realităţile vieţii şi a anunţat că 
Marea Britanie nu va mai organiza un referendum 
pentru aprobarea constituţiei europene, ci aceasta 
va fi aprobată de către Parlament.

Foarte dur, Vitali Tretiakov, un cunoscut 
demnitar rus, scria recent în Rossiiskaia Gazeta 
următoarele: „Ciudat cum, după 50 de ani de 
construire atentă şi cugetată a uniunii statelor 
europene, super-precişii strategi vest-europeni au 
greşit într-un mod atât de grosolan, prostesc şi 
scandalos. Franţa – cea mai europeană dintre ţările 
europene, se poate spune însuşi simbolul Europei, 

a spus nu.”
Dacă ne referim la menţiunea privind o „Europă 

creştină” (de care s-a discutat dacă să fie menţionată 
sau nu în constituţia europeană), să amintim că 
Franţa a fost în fruntea taberei laice (care se opunea 
includerii aceste prevederi în document), alături 
de Belgia şi ţările scandinave. Despre condiţiile în 
care a ajuns Franţa (de-a dreptul penibilă), se poate 
spune că divinitatea nu a ajutat-o, pentru că i s-a 
opus acesteia (divinităţii).

Ţinând cont de aceste elemente, politica externă 
a României, pe coordonata europeană, trebuie să 
fie extrem de prudentă, sensibilă, atent promovată, 
utilizând „vectori” (persoane) dintre cele mai 
competente, mai cu seamă în capitalele importante 
ale Europei, precum: Paris, Berlin, Londra, 
Roma, Madrid, Varşovia. De asemenea, echipa 
de consilieri prezidenţiali ar trebui să pregătească 
mai atent declaraţiile publice ale preşedintelui, în 
sensul de evitare în a se angaja – fără a fi solicitat 
– prin declaraţii excesiv de „atlanticiste” (în tenis, 
acestea se numesc greşeli neprovocate). Actuala 
prioritate a României – pe linie de politică externă 
– este integrarea în Uniunea Europeană, iar dacă 
luăm în calcul răceala instalată de câţiva ani între 
politicienii americani şi cei europeni, putem deduce 
faptul că asemenea declaraţii sunt contraproductive, 
cu consecinţe extrem de serioase.

Din păcate, avem şi un exemplu recent, 
prezentat de presa românească după vizita 
preşedintelui României la Berlin, unde s-ar fi auzit 
replici ironice ale cancelarului german cu privire la 
„potenţa” axei Bucureşti – Londra – Washington. 
Regretabil este şi faptul că replica Germaniei nu 
s-a rezumat doar la replici ironice (care, în limbaj 
diplomatic, sunt foarte îngrijorătoare – ca mesaj), 
ci a trecut spre acţiuni concrete. Astfel, creştin-
democraţii germani, conduşi de Angela Merkel, 
au anunţat că vor bloca integrarea României şi 
Bulgariei în Uniunea Europeană (în contextul în 
care este foarte probabil să ajungă la putere, după 
alegerile anticipate ce sunt programate pentru 
septembrie 2005). Ulterior, aceştia au revenit şi 
au nuanţat declaraţiile, după ce juriştii i-au tras de 
mânecă, amintindu-le că - prin semnarea tratatului 
de aderare, la 25 aprilie 2005 – Europa s-a angajat 
în mod oficial să primească cele două ţări cel mai 
târziu la 1 ianuarie 2008. Din punct de vedere 
etimologic, se cuvine să facem o precizare, care, 
la prima vedere, nu pare foarte semnificativă. Este 
bine să evidenţiem faptul că în cazul alăturării la 
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NATO, utilizam termenul de aderare la NATO. 
Când ne referim la Uniunea Europeană, se foloseşte 
termenul de integrare în Uniunea Europeană. De 
ce? Pentru că, în primul caz, România era invitată să 
se alăture NATO, aceasta neimplicând acomodări 
complicate şi sofisticate la organismele interne ale 
Alianţei. Era, pur şi simplu, o alăturare. În cazul 
Uniunii Europene, România se integrează, pentru 
că trebuie să respecte un set amplu şi complex de 
legi interne, numite în ansamblu acquis comunitar 
(AQ), care înseamnă circa 100.000 de pagini cu 
documente (legi, directive, recomandări etc.), pe 
marginea cărora s-a negociat îndelung, iar acum 
România se străduieşte să îndeplinească nişte 
criterii (în principal, referitoare la justiţie şi afaceri 
interne, corupţie, concurenţă, mediu, capacitatea 
de a face faţă competiţiei pe piaţa europeană etc.). 
Este un proces mult mai complicat, care înseamnă, 
practic, schimbarea întregii societăţi româneşti, a 
mentalităţii de muncă şi de existenţă.

 De aceea, revenind la relaţia cu Germania, 
trebuie să se înţeleagă că Germania este forţa în 
Uniunea Europeană, inclusiv – sau mai ales - în 
privinţa contribuţiei la bugetul comunitar. Este un 
motiv în plus de nevoie de prudenţă şi îngrijorare 
în relaţiile cu Germania, dacă avem în vedere şi 
faptul că în luna iunie 2005 s-a discutat proiecţia 
bugetară a Uniunii Europene pentru perioada 2007-
2013. Sperând că, din 2007, vom fi şi noi membri ai 
Uniunii Europene, suntem interesaţi în mod direct 
de acest buget, cu speranţa că vom obţine o „felie” 
cât mai mare din acest „tort”. Şi cum Germania este 
principalul contributor la acest buget, se înţelege un 
motiv în plus pentru precauţie deosebită în relaţia 
cu Berlinul.

 Parcă pentru a ne demonstra, o dată în plus, că 
nu suntem pe drumul cel bun, la începutul lunii iunie 
2005, ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Wilfried 
Gruber, declara că „România trebuie să depună 
eforturi serioase în domeniul organizaţional”. În 
context, diplomatul german afirma că atitudinea 
României faţă de spaţiul european trebuie să fie 
participativă, nu selectivă (aluzia este la axa Londra 
– Washington). De asemenea, ambasadorul german 
sugera că România „ar trebui să fie mai precaută 
în menţionarea unor noi candidaţi pentru aderarea 
rapidă la Uniunea Europeană” (cu trimitere la 
încercarea preşedintelui român de a fi protectorul 
Georgiei, Ucrainei sau Republicii Moldova, în 
drumul lor spre Uniunea Europeană, deşi acestea 
nici nu au început negocierile de aderare).

 Nici relaţiile cu Franţa (cealaltă componentă 
a „axei europene”) nu par a fi, în prima parte a 
anului 2005, într-o zodie prea bună. Motivele sunt 
mai multe. În primul rând, Parisul a fost mult prea 
preocupat cu organizarea referendumului privind 
tratatul constituţional şi cu încercarea de a convinge 
populaţia să voteze pentru preconizata constituţie 
europeană. Apoi, au venit declaraţiile mai puţin 
inspirate ale preşedintelui român, care – neprovocat 
– declara că „Nu trebuie ca Franţa să mai dea lecţii 
României”. Această scăpare a condus la jenanta 
situaţie că preşedintele francez nu găseşte spaţiu 
în agendă pentru a se întâlni cu noul preşedinte al 
României, în condiţiile în care relaţiile economice 
dintre cele două ţări sunt la cote foarte înalte. 
Este, deci, aparent, un paradox. În al treilea rând, 
nici ambasada noastră de la Paris nu dă semne de 
dezmorţire, parcă urmare a letargiei instalată acolo 
de pe vremea când ambasador era Oliviu Gherman. 

 Această răceală instalată în relaţiile diplomatice 
dintre România şi Franţa poate fi oarecum justificată 
şi de relaţiile bune ale României cu Marea Britanie. 
Cu siguranţă, nu a scăpat neobservată vizita 
preşedintelui român la Londra, destul de repede 
organizată – după alegerile prezidenţiale. Tocmai în 
această primă parte a anului 2005, discuţiile franco-
britanice se concentrau pe tema bugetului. Franţa 
solicita Marii Britanii să-şi sporească contribuţia la 
bugetul comunitar şi – în acest fel – să dea dovadă 
de bunăvoinţă (să nu uităm că Franţa este una dintre 
beneficiarele cele mai importante ale bugetului 
comunitar, pentru fermierii săi).

Premierul britanic a replicat imediat foarte tăios 
că, şi în formula actuală, Marea Britanie plăteşte 
de 2,5 ori mai mult decât Franţa la bugetul Uniunii 
Europene. Şi dacă ne gândim că în urmă cu circa un 
an preşedintele francez îi spunea lui Blair că „este 
prost crescut”, aceasta ne îndeamnă şi mai mult 
la reflecţie pe marginea relaţiilor dintre Franţa şi 
Marea Britanie, precum şi al locului României în 
acest joc european.

În privinţa relaţiilor României cu celelalte ţări 
europene, acestea sunt în limitele normale. Păcat 
este că problemele au apărut tocmai în relaţiile 
cu Franţa şi Germania, considerate „motorul” 
european, cele care au o influenţă aproape decisivă 
în adoptarea marilor decizii ale comunităţii 
europene (cele considerate liderul politic – Franţa 
– şi liderul economic – Germania). Pentru a încerca 
să desluşim şansele pe care le mai are constituţia 
europeană pentru a fi adoptată (şi, implicit, 
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perspectivele respectării calendarului României 
pe drumul european), să trecem în revistă modul 
cum şi-au propus ţările europene să aprobe acest 
document.

Prin referendum se vor exprima (sau au făcut-
o deja) următoarele ţări: Irlanda, Danemarca, 
Luxemburg, Portugalia, Spania, Danemarca, 
Cehia, Polonia, Olanda (în total - 9).

Prin intermediul parlamentului se vor exprima 
(sau au făcut-o): Belgia, Marea Britanie, Germania, 
Austria, Suedia, Finlanda, Estonia, Letonia, 
Lituania, Italia, Malta, Grecia, Cipru, Slovenia, 
Ungaria, Slovacia (în total - 16).

Tehnocraţii de la Bruxelles încearcă acum să 
identifice formule prin care să salveze situaţia 
tratatului constituţional. Formula găsită pare a fi 
cea care se referă la posibilitatea ca documentul să 
fie aprobat de cel puţin 20 de ţări, din cele 25 de 
ţări membre. Dacă se va întâmpla acest lucru, şi 
dacă România va îndeplini toate condiţiile, atunci 
sunt şanse să fie respectat acest calendar.

Dacă vorbim de necunoscutele şi posibilele 
piedici pe care România le poate întâmpina în 
drumul său european, putem spune că acestea pot 
fi şi de natură internă. Sau poate chiar acestea pot fi 
mai grave, mai importante. Printre aceste capcane, 
pot fi amintite ca posibile:
 Neîndeplinirea reformelor în justiţie.
 Neîndeplinirea condiţiilor din domeniile 

concurenţă, afaceri interne, mediu.
 O criză politică sau organizarea de alegeri 

anticipate.
Justiţia este capitolul cel mai cu năbădăi dintre 

toate. Se pare că sistemul juridic a ajuns într-o 
stare foarte îngrijorătoare, mergând mână în mână 
cu corupţia. Nu se pune problema utopică de a 
lichida corupţia, pentru că acest lucru nu s-a reuşit 
în nici o ţară, dar, cel puţin, să se limiteze acest 
fenomen, care s-a apropiat de vârful sistemului 
politic românesc. Probabil că raportul de ţară din 
toamna lui 2005 va avea ca punct central această 
problemă, a justiţiei. În funcţie de reuşitele din 
acest domeniu va fi şi verdictul final. La acestea 
să adăugăm şi starea de nervozitate existentă acum 
la nivel european, care va conduce la o exigenţă 

sporită pentru România şi Bulgaria.
Capitolele referitoare la concurenţă, afaceri 

interne (împreună cu justiţia) şi mediu au fost 
printre cele mai dificil de negociat. Ele sunt şi dificil 
de pus în practică, pentru că necesită resurse umane, 
financiare, materiale cu totul peste posibilităţile 
ţării. De exemplu, pentru mediu, vor fi necesare 
în următorii ani peste 35 de miliarde de Euro. Este 
posibil ca estimarea progreselor din aceste sectoare 
să fie realizată cu alte criterii, poate, de angajare sau 
de voinţă politică, pentru că este dificil de identificat 
alte unităţi de măsură.

O criză politică internă nu este exclusă, având în 
vedere fragilitatea actualei coaliţii de guvernare din 
România. O idee vehiculată este aceea a alegerilor 
anticipate, cu scopul de a limpezi situaţia din 
Parlament şi de a obţine un sprijin parlamentar mai 
consistent. Aici pot apărea două aspecte majore. 

În primul rând, nu se ştie cine câştigă aceste 
alegeri, pentru că adesea cine le declanşează le 
pierde. În al doilea rând, dacă se vor organiza, 
aceasta înseamnă o campanie electorală ce 
cel puţin 30 de zile, în care, practic, ţara va lua 
vacanţă. Aceasta pentru că ştim că în asemenea 
împrejurări, care generează instabilitate, apare o 
anumită nesiguranţă şi instituţiile aproape că se 
blochează. Este exact ce nu ar trebui României în 
acest an de o importanţă crucială pentru ţară.

Prin urmare, ca o concluzie generală, se 
poate aprecia că – pentru a-şi maximiza şansele 
de integrare în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 
2007 – România trebuie să acţioneze, pe plan 
intern, consecvent şi energic, pentru îndeplinirea 
criteriilor şi cerinţelor instituţiei în timp util. Pe 
plan extern, va trebui să se acţioneze cu atenţie, 
cu discreţie şi profesionalism, pentru a încerca să 
amelioreze relaţiile cu Franţa şi Germania, precum 
şi pentru a menţine la parametri optimi relaţiile cu 
celelalte ţări membre ale Uniunii Europene. Nu va 
fi un moment uşor de depăşit, dar, cu siguranţă, nu 
va fi imposibil, pentru că şi alte ţări au reuşit. Este 
adevărat, conjunctura nu ne este favorabilă, dar ,cu 
un lobby constant şi susţinut în centrele importante 
de decizie, România poate să reuşească.
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politico-militare al Secretarului de Stat, şeful departamentului. De asemenea, este cadru didactic universitar 
asociat la Facultatea de Ştiinţe Politice (Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative), Facultatea de 
Management Politic şi Ştiinţe Politice (Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”) şi la Centrul de Studii 
NATO din Bucureşti.
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REFORMA SISTEMULUI MILITAR 
DIN ROMÂNIA ÎN PERSPECTIVA 

INTEGRĂRII EUROPENE
 Dr. Constantin IORDACHE

Obiectivul României de aderare la Alianţa 
Nord-Atlantică a fost atins, iar participarea 
la procesul decizional al NATO va conferi 
ţării noastre un nou statut în planul relaţiilor 
internaţionale, ceea ce va reprezenta un atu 
important în negocierile privind integrarea în 
Uniunea Europeană. Atingerea suveranităţii 
naţionale, apărarea spaţiului aerian, securizarea 
căilor de comunicaţii şi de transport reprezintă 
priorităţi pentru integrarea României în UE. 
Procesul de reformă a sistemului militar 
naţional nu poate fi complet fără transformări 
fundamentale în toate componentele sale, inclusiv 
în domeniul achiziţiilor, al tehnologiilor utilizate 
şi al  logisticii. Modernizarea managementului 
achiziţiilor pentru apărare, în vederea armonizării 
practicilor şi metodelor utilizate cu cele existente 
în ţările membre ale NATO şi ale UE, a presupus 
implementarea unui pachet de acte normative 
care să asigure gestionarea unitară si coerentă. 
Pentru viitorul sigur al Europei, se impune 
dezvoltarea cooperării, în deplină armonie, între 
UE şi NATO, dar şi eliminarea disensiunilor 
apărute între SUA şi unele state europene.

România are ca obiectiv politico-strategic 
aderarea la Uniunea Europeană la 01.01.2007.

Revizuirea Constituţiei, în anul 2003, prin 
armonizarea textului cu legislaţia statelor membre 
ale Uniunii Europene, va compatibiliza valorile 
fundamentale româneşti cu instituţiile similare 
europene. Eforturile pentru integrarea armatei 
naţionale în structurile de securitate euro-atlantice 
au determinat alinierea instituţiilor juridice 
militare la standardele occidentale, cu trecerea de 
la o armată de masă (sistemul clasic – defensiv 
cu încorporarea obligatorie) la o armată modernă 
profesionistă. În procesul de aderare la institu-
ţiile de securitate euro-atlantice, au fost necesare 
reorganizarea şi retehnologizarea forţelor armate, 
pentru interoperabilitatea cu structurile NATO 

(UE), adaptarea cadrului naţional legislativ, în 
vederea realizării flexibilităţii necesare luării 
deciziilor de participare a forţelor şi mijloacelor la 
misiuni în afara teritoriului naţional.

În Constituţia României, art.118, se stipulează: 
„în condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale 
la care România este parte, armata contribuie la 
apărarea colectivă în sistemele de alianţă milita-
ră şi participă la acţiuni privind menţinerea sau 
restabilirea păcii”, prevăzându-se, în continuare, 
că „pe teritoriul României pot intra, staţiona, 
desfăşura operaţiuni sau trece trupe străine numai 
în condiţiile legii sau ale tratatelor internaţionale la 
care România este parte”.

În urma acestor modificări de text constituţio-
nal, Ministerul Apărării Naţionale a promovat 
proiectul de Lege privind participarea forţelor 
armate la misiuni în afara teritoriului statului român, 
fiind adoptată Legea nr. 42/2004. Dispoziţiile 
acestui act normativ simplifică procedurile care 
permit deplasarea trupelor româneşti în afara 
graniţelor ţării şi prevăd posibilitatea ca structurile 
specializate ale Ministerului Apărării Naţionale să 
realizeze acorduri tehnice privind participa

rea concretă în teatrul de operaţii.
Legea 42/2004 are ca principal obiectiv 

eficientizarea actului de decizie, în sensul creşterii 
operativităţii trimiterii forţelor armate în misiuni 
internaţionale.

Creşterea rolului Preşedintelui României în 
luarea deciziei a fost necesară pentru asigura-
rea operativităţii în îndeplinirea misiunilor. 
Preşedintele nu poate trimite forţe armate în afara 
teritoriului naţional decât dacă obligaţia rezultă 
din tratatele internaţionale la care România este 
parte, acte care sunt ratificate de Parlament. 
Fondurile necesare pregătirii şi trimiterii de unităţi 
militare la misiunile internaţionale se aprobă de 
Parlament. În art.7, din prezenta lege, se stipulează 
obligaţia preşedintelui de a informa Parlamentul 
despre decizia de a trimite forţe în afara graniţelor 
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naţionale.
Prima misiune cu componentă militară a Uniu-

nii Europene în spaţiul balcanic este Acţiunea 
comună 2004/570/PESC privind operaţiunea 
militară a Uniunii Europene în Bosnia-Herţego-
vina, adoptată de Consiliul Uniunii Europene la 12 
iulie 2004.

Tratatele de la Maastricht şi Amsterdam 
au introdus instrumente de acţiuni politico-
diplomatice, militare şi de securitate, potrivit 
Politicii Externe de Securitate Comună (PESC).

În cadrul Consiliului European s-a stabilit 
că Uniunea trebuie să creeze mecanismele 
necesare preluării în întregime a contribuţiilor de 
prevenire a conflictelor şi gestionare a crizelor 
definite de Tratatul asupra Uniunii Europene, 
denumite şi misiunile Petersberg, prin dezvoltarea 
capabilităţilor civile şi militare pe care aceasta le 
are la dispoziţie. În gestionarea crizelor regionale, 
Comisia Europeană are un rol esenţial, ca organ 
executiv.

Misiunea ALTHEA a Uniunii Europene în 
Bosnia-Herţegovina a debutat la 2 decembrie 
2004 şi a preluat responsabilităţile misiunii SFOR 
a NATO. Baza juridică a participării României 
la această operaţiune a reprezentat-o Acordul 
semnat la data de 22 noiembrie 2004. Ordonan-
ţa de urgenţă a Guvernului nr.117/2004 relevă 
ratificarea Acordului dintre România şi Uniunea 
Europeană privind cadrul general de participare a 
trupelor române la operaţiunile UE de gestionare a 
crizelor. Concomitent cu acest Acord, România a 
semnat „Declaraţia oficială de renunţare, în limita 
prevederilor legale naţionale, la orice pretenţii 
împotriva unui alt stat participant la o misiune 
de gestionare a crizelor condusă de Uniunea 
Europeană, pentru daunele produse prin rănirea 
sau moartea personalului său ori pentru distrugerea 
sau pierderea bunurilor din proprietatea statului 
român, puse la dispoziţia Uniunii Europene, dacă 
această rănire, moarte sau pagubă a fost cauzată 
de personalul respectiv în exercitarea atribuţiilor 
oficiale în legătură cu operaţiunea de gestionare a 
crizelor condusă de UE”.

Prin semnarea Acordului, România contribuie 
la executarea operaţiilor de gestionare a crizelor 
sub egida Uniunii Europene. Dacă Uniunea 
Europeană utilizează în gestionarea unei crize 
bunuri şi capabilităţi NATO, România poate să 
solicite participarea la operaţiunea respectivă.

Acordul cuprinde prevederi referitoare la 

statutul personalului participant, aspectele 
financiare, soluţionarea diferendelor pe căi 
diplomatice, protecţia informaţiilor clasificate.

S-a elaborat cadrul juridic, compatibil cu 
standardele NATO, în domeniul protecţiei 
informaţiilor secrete clasificate. Prin Ordonanţa 
Guvernului nr.4/2004 (aprobată prin Legea 
77/2004) se permite extensia sistemului de 
comunicare şi informare NATO în România.

Statutul personalului misiunii ALTHEA va 
fi acelaşi cu cel avut de personalul militar care a 
participat la IFOR/SFOR.

Constituţia Uniunii Europene conferă noi 
competenţe în domeniul cooperării: administrative, 
militare şi de afaceri interne (este prevăzută crearea 
unui Parchet European). Pe lângă redenumirea 
politicii europene de securitate şi apărare (PESA) 
în politică de securitate şi apărare comună (PSAC), 
Constituţia UE consacră principiul solidarităţii 
statelor membre în faţa riscurilor de securitate 
regională.

Clauza de „apărare reciprocă” relevă că, dacă 
unul din statele membre va face obiectul unei 
agresiuni armate, celelalte state au obligaţia să-i ofere 
asistenţă prin orice mijloace (inclusiv militare). 
Această clauză exprimă, pentru prima dată, o 
„solidaritate militară” proprie statelor membre UE 
şi distinctă de cea conferită de art. 5 din Tratatul 
Nord-Atlantic.

Uniunea Europeană poate executa misiuni 
specifice pentru lupta împotriva terorismului, 
misiuni de prevenire a conflictelor şi misiuni de 
stabilizare post-conflict. Uniunea Europeană se va 
baza pe forţele naţionale sau multinaţionale, puse 
la dispoziţie de către statele membre.

Liderii UE au semnat, la 29 octombrie 2004, 
Tratatul de instituire a unei noi Constituţii pentru 
Europa, într-un cadru solemn, la Roma, stabilindu-se 
o perioadă de doi ani pentru ratificarea acestuia de 
către guvernele statelor membre.

În Constituţia UE sunt prevăzute instituţii 
cu competenţe specifice domeniului politico-
juridico-militar, capabile să se conexeze la nive-
lul european (naţional) pentru asigurarea spaţiului 
de securitate şi apărare comună. UE respectă 
identitatea naţională a statelor membre, structu-
rile fundamentale constituţionale şi funcţiile 
esenţiale ale statului în planul asigurării integrită-
ţii teritoriale statale pentru menţinerea ordinii 
publice interne.

Impactul legislativ va face din Constituţia 

NATO ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ: POLITICI, STRATEGII, ACŢIUNI



IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2005��

României un fel de Regulament constituţional 
de aplicare a Constituţiei Europei în România. 
Probabil va fi revizuită Constituţia României, vor 
fi adoptate codurile şi legile naţionale în spirit 
european.

Conform art.188 aln.1/Constituţia României, 
„Armata este subordonată exclusiv voinţei 
poporului pentru garantarea suveranităţii, a 
independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii 
teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale. 
În condiţiile legii şi ale tratatelor internaţionale 
la care România este parte, armata contribuie la 
apărarea colectivă în sistemele de alianţă militară 
şi participă la acţiuni privind menţinerea sau 
restabilirea păcii”.

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, care, conf. 
art. 119 din Constituţie, „organizează şi coordonează 
unitar activităţile de apărare a ţării şi cele de 
participare la misiuni internaţionale”, va trebui 
să aibă noi atribuţii pentru o eficientă conlucrare 
cu noile instituţii europene, precum Comitetul 
Politic de Securitate şi Agenţia Europeană pentru 
Armament, Cercetare şi Capabilităţi Militare 
(activează sub autoritatea Consiliului de Miniştri 
al UE).

Această agenţie europeană are ca principală 
misiune identificarea obiectivelor de capacitate 
militară ale statelor membre şi evaluarea respectării 
angajamentelor de capacităţi puse la dispoziţie de 
către statele membre ale UE.

Spaţiul juridic unic european asigură protecţia 
drepturilor omului, dezvoltarea economică în 
România, precum şi nevoia de securitate şi 
integritate teritorială. Uniunea Europeană, conform 
Constituţiei sale, duce o politică externă comună 
bazată pe dezvoltarea solidarităţii reciproce a 
statelor membre, pe identificarea problemelor 
de interes general. Uniunea Europeană respectă 
obligaţiile care decurg din Tratatul Atlanticului 
de Nord pentru statele membre, care consideră că 
apărarea lor comună se realizează în cadrul NATO. 
Pentru punerea în aplicare a politicii de securitate 
şi de apărare comune, statele membre pun la 
dispoziţia UE capacităţi civile şi militare cu care 
să contribuie la obiectivele definite de Consiliul de 
Miniştri. Statele membre sunt obligate, conform 
Constituţiei Europene, să-şi îmbunătăţească 
progresiv capacităţile militare.

România va trebui să identifice necesităţile 
operaţionale, să promoveze măsurile necesare 
satisfacerii lor şi să contribuie la întărirea bazei 

industriale şi tehnologice în sectorul de apărare.
Uniunea Europeană mobilizează toate resursele 

militare în vederea: prevenirii ameninţărilor 
teroriste pe teritoriul statelor membre, protejării 
instituţiilor democratice şi a populaţiei civile de 
un eventual atac terorist. Managementul situaţiilor 
de criză, în domeniul securităţii naţionale, capătă 
valenţe noi, în funcţie de nevoile de securitate ale 
NATO sau ale UE la momentul respectiv.

Legislaţia militară românească trebuie să devină 
suplă, dinamică şi capabilă să răspundă exigenţelor 
politicii militare NATO şi UE.

România a ratificat Statutul Curţii Penale 
Internaţionale – Roma 1997 –  prin adoptarea Legii 
111/2002. La articolul 33, paragraful 1, din acest 
instrument de drept internaţional, se stipulează că 
„o persoană care a comis o crimă de război care 
ţine de competenţa Curţii Penale Internaţionale, 
la ordinul unui superior militar sau civil, nu este 
exonerată de responsabilitatea penală”.

Armata română trebuie să elaboreze strategii, 
un complex de măsuri, pentru prevenirea unor 
abordări care ar determina prejudicii majore 
securităţii şi apărării naţionale în context european, 
sau ca membru NATO, pe plan internaţional.

Decidenţii politico-militari români vor analiza 
şi vor acţiona în favoarea interesului naţional, 
în misiunile gestionate de NATO şi în misiunile 
întreprinse sub egida Uniunii Europene (ex. 
misiunea din Balcani – ALTHEA).

Elaborarea unui sistem de legi organice militare 
pe timp de pace trebuie să răspundă exigenţelor 
NATO şi ale UE. Aderarea României la NATO, în 
anul 2004, reprezintă o garanţie pentru securitatea 
naţională şi permite accesul la procesul de luare 
a deciziilor majore în planul securităţii euro-
atlantice. S-au realizat restructurarea forţelor 
armate române şi o dotare tehnologică capabilă să 
asigure interoperabilitatea cu structurile alianţei 
militare.

Obiectivul României de aderare la Alianţa 
Nord-Atlantică a fost atins şi va reprezenta un 
atu important în procesul de integrare în Uniunea 
Europeană. Asigurarea suveranităţii naţionale, 
apărarea spaţiului aerian şi securizarea căilor de 
comunicaţie reprezintă priorităţi pentru România 
în vederea aderării la Uniunea Europeană. 
Procesul de reformă a sistemului militar naţional 
nu poate fi complet fără transformări fundamentale 
în toate componentele sale, inclusiv în domeniul 
achiziţiilor, al tehnologiilor utilizate şi al logisticii. 
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Modernizarea managementului achiziţiilor 
pentru apărare, în vederea consonării practicilor 
şi metodelor utilizate cu cele existente în ţările 
membre ale NATO, a presupus implementarea unui 
set de acte normative care să asigure gestionarea 
unitară şi coerentă.

Revizuirea Constituţiei României, în anul 
2003, pentru armonizarea cu legislaţia statelor 
membre ale Uniunii Europene, a urmărit să 
compatibilizeze valorile fundamentale româneşti 
cu instituţiile similare europene. În acest sens poate 
fi relevat noul aliniat (13) al art. 23 din Constituţie, 
conform căruia „sancţiunea privativă de libertate 
nu poate fi decât de natură penală”. Textul este 
în conformitate cu Convenţia Europeană pentru 
apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului – Roma, 1950.

După adoptarea Legii nr. 345/2004 pentru 
aprobarea retragerii rezervei formulate de România 
la art.5 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor 

şi Libertăţilor Fundamentale ale Omului, a fost 
eliminată pedeapsa disciplinară cu arestul pentru 
militarii români. 

Se poate aprecia, pentru situaţiile de război sau 
criză internă (internaţională), necesitatea corelării 
acţiunilor militare cu potenţialul şi nevoile 
populaţiei civile, prin intermediul (sprijinul) 
autorităţilor publice centrale (locale). Adaptarea 
conceptuală şi acţională a sistemului militar 
românesc la cerinţele actuale ale instituţiilor de 
securitate euro-atlantică şi europeană trebuie să 
confere cooperării civili-militari (CIMIC) o nouă 
dimensiune pentru acţiunile militare.

În procesul de aderare al României la Uniunea 
Europeană se vor analiza cerinţele relevate în textul 
Constituţiei Europei pentru promovarea intereselor 
naţionale, a celor care decurg din calitatea de stat 
membru NATO, precum şi cele de natură militară, 
în perspectiva integrării europene.
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EUROPA LĂRGITĂ, POLITICA 
EUROPEANĂ DE VECINĂTATE ŞI 

SPAŢIUL COMUN DE SECURITATE 
EXTERNĂ

Articolul se concentrează pe conceptele 
Europei Lărgite, Politicii Europene de Vecinătate 
(PEV) şi Spaţiului Comun de Securitate Externă.  
Analizează implicaţiile Politicii Europene de 
Vecinătate pentru ţările noncomunitare din 
UE. După o scurtă prezentare a standardelor 
europene, se identifică influenţele PEV asupra 
instrumentelor juridice şi asupra instituţiilor UE, 
după care se prezintă scopul PEV. Se analizează 
impactul PEV asupra principalelor grupuri 
de ţări învecinate şi ce trebuie să facă acestea. 
Noua realitate, cea de după lărgire, necesită o 
scurtă comparaţie între procesul de integrare 
al ţărilor din Europa Centrală şi de Est şi PEV. 
Există câteva întrebări legate de PEV, dar nu 
se oferă răspunsuri, pentru că nu aceasta a fost 
intenţia autorului. Dar răspunsurile la aceste 
întrebări vor decide succesul ulterior al PEV. 
Studiul include câteva consideraţii referitoare la 
absenţa perspectivei de a deveni state membre ale 
Uniunii Europene pentru ţările noncomunitare. 
Ultima parte a studiului este o analiză sintetică a 
Spaţiului Comun de Securitate Externă. 

Structura studiului

 Obiectivele-cheie al principalului document1 al 
Politicii Europene de Vecinătate (PEV) urmăresc 
satisfacerea mai multor deziderate: promovarea 
unei dezvoltări economice şi sociale susţinute 
în spaţiul graniţelor2, activitatea comună pentru 
provocările comune, în domenii cum ar fi mediul, 
sănătatea publică, prevenirea şi lupta împotriva 
crimei organizate, asigurarea eficientă şi sigură 
a graniţelor3.

 „Relaţiile privilegiate cu vecinii, definite prin 
PEV, vor avea la bază o asociere consimţită. Ea va 
fi bazată pe valori comune, incluzând democraţia, 
supremaţia legii, buna guvernare şi respectul 
pentru drepturile omului, principiul economiei 

de piaţă, comerţul liber şi dezvoltarea susţinută, 
precum şi reducerea sărăciei. Valori substanţiale 
vor fi, de asemenea,  avute în vedere, în special 
cele care interesează UE în privinţa acţiunilor 
externe, respectiv lupta împotriva terorismului, 
neproliferarea armelor de distrugere în masă şi 
eforturile îndreptate spre rezolvarea paşnică a 
conflictelor regionale, precum şi cooperarea în 
domeniul justiţiei şi afacerilor interne”4.

 Prezentul studiu este structurat pe concepţia 
deciziei Adunării Generale pentru Relaţiile Externe 
a miniştrilor afacerilor de externe ai UE5. În plus, 
după o scurtă prezentare a standardelor europene 
şi a modalităţilor de acţiune în cadrul PEV, sunt 
identificate influenţele instrumentelor PEV asupra 
instituţiilor UE, precum şi câteva consideraţii 
referitoare la absenţa perspectivei de a deveni state 
membre ale UE pentru statele noncomunitare.

 Ultima parte a studiului prezintă Spaţiul Comun 
de Securitate Externă.

Standardele UE

 Valorile comune. Comunicatul asupra „Europei 
lărgite”6 solicită acordarea unei atenţii deosebite 
drepturilor omului, democraţiei, bunei guvernări 
şi supremaţiei legii, ca obiective ale desfăşurării 
relaţiilor cu partenerii mediteraneeni, avansând 
un număr de propuneri concrete în acest sens. 
Propunerile privesc o abordare sistematică specială 
în cadrul tuturor contactelor UE cu partenerii, în 
vederea promovării unei perspective organizate 
de evaluare a progreselor realizate; o legătură mai 
strânsă cu statele mediteraneene pentru urmărirea 
progreselor în aceste domenii, prin stabilirea unor 
grupuri de lucru formate din oficiali din partea UE 
şi a partenerilor; încurajarea semnării, ratificării 
şi implementarea instrumentelor internaţionale 
relevante; recunoaşterea rolului societăţii civile.

 PEV, lansat odată cu lărgirea UE spre est, 
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nu oferă suficiente atracţii7. Se consideră că 
efectul PEV este „prosperitatea şi stabilitatea în 
Europa”, prin crearea „unui cerc de prieteni” în 
jurul graniţelor externe ale UE8. Ideea de bază este 
următoarea: UE  oferă vecinilor săi un acces mai 
uşor la piaţa sa de 10 triliarde de USD şi legături 
politice bilaterale mai puternice9. La rândul său, 
UE cere statelor vecine implementarea de reforme 
politice şi economice. Paşii concreţi ai reformelor 
sunt precizaţi în „planuri de acţiune” stabilite în 
comun de către fiecare stat vecin împreună cu 
UE10. 

 Promovarea democraţiei. Situaţia respectării 
drepturilor omului şi a democraţiei în spaţiul 
mediteranean reprezintă un motiv de îngrijorare. 
Cu excepţia Ciprului şi a Maltei, nici un partener 
mediteranean nu se situează la un nivel satisfăcător. 
În primul rând, există diferenţe între statele 
partenere ale UE, iar în unele cazuri, situaţia chiar 
se deteriorează, în loc de a se îmbunătăţi. Astfel, UE 
constată cu îngrijorare că au loc o serie de abuzuri: 
arestarea sau reţinerea fără respectarea procedurilor 
judecătoreşti, tratamentul nesatisfăcător al 
prizonierilor, eşecul controlării actelor de violenţă 
ale grupurilor extremiste, restricţii serioase legate 
de libertatea de exprimare şi de asociere, ignorarea 
supremaţiei legii şi a egalităţii între sexe11.

 Un aspect comun al rapoartelor de ţară ale 
Ucrainei, Moldovei, Marocului, Tunisiei, Iordaniei 
şi Israelului este folosirea unui cadru standard 
de evaluare privind îndeplinirea  cerinţelor 
referitoare la democraţie, supremaţia legii şi 
drepturile omului, a performanţelor economice şi 
constatarea dorinţei acestor state de a se integra 
cu piaţa unică europeană. Documentele strategice 
observă performanţele individuale ale statelor 
europene şi constată asumarea de obligaţii viitoare 
faţă de Consiliul european, iar pentru statele 
mediteraneene obligaţia aderării la convenţiile 
ONU privind drepturile omului.

Supremaţia legii. Un sistem legislativ, 
obiectiv, funcţional şi independenţa justiţiei sunt  
factori decisivi pentru procesul de democratizare, 
realizarea unei bune guvernări şi respectarea 
drepturile omului. 

 Protecţia drepturilor omului solicită un sistem 
legislativ capabil să îndeplinească câteva cerinţe 
fundamentale: 

- guvernarea trebuie să îşi exercite puterile în 
conformitate cu legea; 

- trebuie să existe un sistem judecătoresc 

independent; 
- sistemul trebuie înzestrat cu dreptul 

constituţional de a investiga şi superviza exerciţiul 
realizării puterilor în stat. 

 Egalitatea în faţa legii implică accesul 
neîngrădit la sistemul judecătoresc şi tratamentul 
egal, indiferent de statutul social al petentului. 

 Împreună, aceşti factori constituie supremaţia 
legii. Realizarea supremaţiei legii solicită crearea 
de agenţii oneste de înfăptuire a legii, a punerii în 
executare a hotărârilor instanţelor judecătoreşti 
şi ale celor administrative, în mod expeditiv şi la 
costuri rezonabile. 

 În plus, la problemele legate de injustiţie şi 
inechităţile curente, ineficienţa sistemului legal, 
absenţa celerităţii şi întârzierile soluţionărilor 
cauzelor, se adaugă şi problemele legate de creşterea 
costurilor lansării afacerilor, de descurajarea 
investitorilor şi obstrucţionarea dezvoltării.

 Sistemul legal nu poate fi îmbunătăţit fără 
existenţa unor solicitări semnificative venite 
din interior. Îmbunătăţirile efective sunt strâns 
legate de alte elemente referitoare la participare, 
democraţie şi bună guvernare12.

 UE şi partenerii săi mediteraneeni au la 
dispoziţie un impresionant inventar de mijloace 
care le permite să realizeze obiectivele comune 
referitoare la promovarea supremaţiei legii, 
democratizare şi respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti. Au fost identificate zece 
direcţii de acţiune13:

– o adâncire şi o concentrare mai susţinută pe 
dialog politic, drepturile omului şi democratizare 
la toate nivelurile;

– creşterea nivelului de cunoştinţe şi expertiză 
împărtăşite partenerilor mediteraneeni privind 
drepturile omului şi democratizarea în regiune;

– o coordonare mai bună între delegaţiile 
Comisiei Europene (CE) şi ambasadele statelor 
membre UE privind acţiunile în statele partenere 
legate de drepturile omului şi problematica 
democratizării;

– contacte regulate între delegaţiile CE, în 
coordonare cu ambasadele statelor membre UE, 
cu societatea civilă din statele partenere;

– dezvoltarea de planuri naţionale privind 
drepturile omului şi democratizarea cu partenerii 
interesaţi;

– stabilirea unui plan regional de acţiune privind 
drepturile omului şi problematica democratizării 
pe obiective concrete cu partenerii MEDA;
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– creşterea importanţei drepturilor omului 
şi problematicii democratizării în documentele  
strategice de evaluare a statelor vecine de către 
CE şi acordarea de facilităţi speciale pentru  
progresele realizate în baza programelor naţionale 
de indicatori;

– concentrarea mai accentuată pe problematica 
drepturilor omului şi democratizării în documentele 
strategice regionale ale CE şi în programele 
naţionale de indicatori;

– complementaritea mai mare între programele 
MEDA şi iniţiativele europene pentru democraţie 
şi drepturile omului;

– creşterea eforturilor, la toate nivelurile, pentru 
îmbunătăţirea cadrului electoral naţional al statelor 
partenere.

 Buna guvernare. Conceptul de „guvernare” 
este complex. Termenul este folosit în conformitate 
cu definiţia Băncii Mondiale, pentru a caracteriza 
folosirea autorităţii politice şi exercitarea 
controlului în societate, în relaţie cu managementul 
resurselor sale, pentru dezvoltarea economică 
şi socială. Această definiţie generică include 
rolul autorităţilor publice în stabilirea mediului 
în care operatorii economici funcţionează şi în 
determinarea distribuţiei şi a beneficiilor, precum 
şi natura relaţiilor dintre conducători şi conduşi.

 Cel mai adesea se disting trei aspecte ale 
guvernării: 

- forma regimului politic; 
- procesul prin care se exercită autoritatea în 

managementul resurselor economice şi sociale ale 
statului; 

- capacitatea guvernului de a formula şi 
implementa politici şi a îndeplini funcţiile 
guvernamentale14.

 Buna guvernare şi promovarea democraţiei sunt 
identificate de către comunitatea internaţională, 
inclusiv UE, ca factori critici în realizarea 
obiectivelor de dezvoltare ale mileniului15. Cadrul 
politic al UE privind guvernarea, edificarea 
capacităţii instituţionale şi supremaţia legii prevede 
modalităţi de acţiune pentru diferite situaţii (de 
exemplu, dificultăţi de parteneriat, situaţiile 
postconflict şi parteneriatul efectiv)16.

 UE a adoptat o linie politică astfel ca populaţia 
să nu plătească slaba performanţă a conducătorilor 
săi, aplicând criteriul „bunei performanţe” pentru 
stabilirea cuantumului ajutorului de acordat. CE 
susţine solidaritatea dintre UE şi statele partenere, 
chiar şi în condiţiile performanţelor slabe ale 

conducătorilor acestor state, prin alternative de 
cooperare, pentru continuitatea acordării ajutorului 
pe termen lung, în loc de retragerea totală din 
aceste state.

 Antrenarea şi cooperarea cu societatea, 
pentru implicarea cetăţenilor în edificarea 
viitoarelor instituţii şi politici, de la organizaţii 
neguvernamentale la sindicate profesionale sau 
comunităţi religioase. Societatea civilă este un 
cadru favorabil de discuţii asupra schimbărilor 
de orientări politice privind societatea şi asupra 
rolului Europei într-o Europă lărgită. Implicarea 
societăţii civile în promovarea principiilor bunei 
guvernări, a controlului şi a deschiderii implică şi 
o responsabilitate sporită din partea acesteia17.

 În esenţă, dimensiunile importante ale bunei 
guvernări sunt: supremaţia legii, managementul, 
controlul corupţiei şi reducerea cheltuielilor 
militare excesive. 

 Respectarea drepturilor omului. Declaraţia 
de la Barcelona din 28 noiembrie 199518, care 
iniţiază parteneriatul euro-mediteranean, este 
fondată pe principiile democraţiei reprezentative, 
respectarea drepturilor şi a libertăţilor fundamenta-
le ale omului. 

 Drepturile omului şi libertăţile fundamentale 
constituie corpul esenţial al cadrului relaţiilor 
dintre UE şi partenerii mediteraneeni, atât în 
cadrul contextului regional al procesului Barcelona 
privind parteneriatul euro-mediteranean, cât şi al 
acordurilor bilaterale de asociere încheiate de UE 
cu statele mediteraneene.

Strategia comună a UE privind spaţiul 
mediteranean adoptată în iunie 200019 reafirmă 
aceste principii. Sunt propuse zece recomandări 
concrete, care să ducă la îmbunătăţirea dialogului 
între UE şi partenerii săi mediteraneeni, precum 
şi susţinerea financiară de către UE a cooperării 
privind drepturile omului. Implementarea se va 
face prin trei canale complementare: 

- prin dialog politic şi asistenţă financiară; 
- prin cooperarea programelor MEDA şi Iniţiativa 

europeană pentru democraţie şi drepturile omului; 
- prin cooperarea programelor naţionale cu cele 

regionale.
 Statele mediteraneene ţintă ale strategiei UE 

sunt cosemnatarele Declaraţiei de la Barcelona şi 
care nu sunt în curs de aderare sau în poziţia de 
candidaţi la aderare. Acestea sunt: Algeria, Egipt, 
Israel, Iordania, Liban, Maroc, Siria, Tunisia şi 
Autoritatea Palestiniană.
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 Carta privind drepturile fundamentale din 
decembrie 2000 de la Nisa stabileşte că Uniunea 
este fondată pe principiile libertăţii, democraţiei, 
supremaţiei legii şi respectării drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului20.

 În general, implementarea normelor şi 
standardelor internaţionale referitoare la 
drepturile omului în regiunea mediteraneană 
este nesatisfăcătoare. Promovarea democraţiei 
şi a drepturilor omului este complicată de faptul 
că extremismul religios reprezintă o alternativă 
politică posibilă. Există o tensiune între 
preocupările de securitate interne, pe de o parte, şi 
promovarea precum şi protecţia drepturilor omului, 
pe de altă parte; această tensiune poate induce 
consecinţe negative în termenii drepturilor omului, 
în special prin exploatarea raţiunilor de a fi ale 
„războiului împotriva terorismului” declanşat după 
11 septembrie 2001, folosit ca o umbrelă tocmai 
pentru ascunderea încălcărilor drepturilor omului. 
Libertatea de expresie şi de asocierea este frecvent 
omisă, în principal prin continuitatea stării de 
urgenţă. Apărătorii drepturilor omului şi avocaţii 
organizaţiilor neguvernamentale active în domeniul 
drepturilor omului sunt supuşi la constrângeri 
administrative şi frecvent marginalizaţi şi uneori 
chiar oprimaţi21.

 Principiul economiei de piaţă - comerţul 
liber. Unul din obiectivele fundamentale ale PEV 
este extinderea avantajelor pieţii interne a UE la 
statele vecine, de a le  oferi atracţii pentru realizarea 
de către acestea a stabilităţii macroeconomice 
şi îndeplinirea reformelor structurale22. Prin 
accesul la piaţa internă extinsă, statele vecine au 
posibilitatea de a obţine beneficii. În plus, se oferă 
avantaje prin asistenţa financiară şi tehnică din 
partea UE, monitorizare (prin rapoarte periodice), 
prin inducerea de presiuni (presiunea politică poate 
fi exercitată şi de către un stat membru vecin, dacă 
un stat „cade în nas”) şi bineînţeles prin relaţii 
economice strânse cu UE. Toate aceste avantaje 
„soft” încurajează creşterea economică atât în mod 
direct, cât şi indirect23.

 Efectul economic cel mai mare al integrării 
Europei cu vecinii săi va fi rezultanta creşterii 
numărului de preferinţe comerciale, creşterea 
asistenţei financiare acordate statelor vecine, iar din 
2007, dezvoltarea unei infrastructuri interconectate 
(în special în domeniul transporturilor şi al 
energiei). Statelor care nu au o speranţă de a adera 
la UE pe termen scurt sau mediu le este oferit 

un ajutor sporit şi facilităţi de comerţ, precum şi 
posibilitatea încheierii de acorduri de asociere şi 
parteneriat pe diferite domenii.

 Un alt efect pozitiv al extinderii pieţii interne 
a UE la statele vecine (statele non-europene care 
nu pot să îşi îmbunătăţească infrastructura, cu 
un venit pe cap de locuitor scăzut şi cu niveluri 
de dezvoltare economică diferite) îl reprezintă 
dezvoltarea considerabilului lor potenţial în 
vederea obţinerii de avantaje economice, în special 
pentru statele cele mai sărace.

 Statele vecine vor constata o creştere a 
volumului comerţului (de exemplu, exporturile 
plus importurile vor avea un procent sporit în cadrul 
produsului naţional brut). Scăderea numărului 
de bariere protecţioniste împotriva migraţiei 
capitalului şi a persoanelor va induce o creştere a 
factorului de migraţie între statele vecine şi UE. Va 
apărea comerţul specializat, statele vor produce şi 
exporta bunuri şi servicii pentru care ele posedă deja 
un plus de performanţă. În consecinţă, producţia 
va deveni mai puţin diversificată în statele vecine. 
Adâncirea sincronizării ciclice este probabil să 
se realizeze. Economia europeană va încuraja 
creşterea afacerilor în statele vecine, când ciclul 
economic este ascendent, şi va încetini creşterea, 
atunci când Europa funcţionează mai încet. În 
sfârşit, ceea ce se cheamă „politica întreţesută” va 
oferi atractivităţi pentru guverne spre a adopta o 
mai mare responsabilitate în politicile economice 
şi a încuraja creşterea economică.

 Aceste modificări în domeniul economic vor 
avea impact asupra „libertăţilor celor patru pieţe”: 
libertatea de a comercializa bunurile, serviciile, 
capitalul şi munca.

Liberalizarea comercializării bunurilor. 
Diminuarea barierelor de comerţ pentru bunurile 
industriale va avea un efect pozitiv semnificativ 
asupra bunăstării generale a statelor vecine din est, 
în timp ce atunci când statele mediteraneene vor 
primi acces la facilităţile de comerţ liber pe piaţa 
europeană, peste 25 de ani, avantajele vor fi mai 
puţin pronunţate.

 Oricum, scăderea barierelor non-tarifare, cum 
ar fi reglementările tarifare, va fi benefică pentru 
statele din est şi sud. Privitor la beneficiile legate 
de comerţul agricol, trebuie să fie formulată o 
perspectivă pe termen lung, odată ce politica 
protecţionistă a UE în acest sector va rămâne 
ridicată. Sectorul agricol are o contribuţie 
semnificativă la PNB în statele vecine, iar şi o 
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diminuare modestă a barierelor protecţioniste 
conduce la o creştere a exporturilor şi, pe cale de 
consecinţă, la o creştere a PNB24.

 Liberalizarea comerţului cu servicii. Acest 
sector se prezintă ca o sursă promiţătoare de 
creştere economică, la ora actuală el reprezentând 
50% din PNB mai multor state mici. De regulă, 
serviciile sunt considerate în mod tradiţional 
dificil de comercializat. Schimbările tehnologice 
induc o modificare a perspectivei asupra 
potenţialului acestui sector. O dificultate este 
legată de reglementarea cuantificării volumului 
mare de muncă încorporat în produs, cum ar fi 
cazul serviciilor financiare, fiind notoriu faptul că 
reglementările industriale nu oferă cadrul potrivit 
pentru acest gen de comerţ.  

Liberalizarea migraţiei capitalului. 
Este considerată cea mai periculoasă libertate 
din cele patru. Deocamdată, apelându-se la 
teoriile economice potrivit cărora stabilitatea 
macroeconomică ar fi ameninţată, se manifestă 
rezerve serioase faţă de o deschidere prematură 
a migraţiei capitalului. Totuşi, o implementare 
graduală a PEV poate să reducă semnificativ riscul 
de instabilitate al pieţii.

Liberalizarea mobilităţii forţei de muncă. 
Această mobilitate este neclar formulată. Creşterea 
pe termen lung a flexibilităţii în domeniul pieţii 
muncii induce implicaţii pozitive specifice pe 
diferite pieţe ale muncii, imigraţiei şi structurii 
populaţiei europene. Cu toate acestea, limbajul CE 
este foarte precaut25.

 Dezvoltarea susţinută şi reducerea sărăciei. 
Statele vecine au în general un venit scăzut-mediu, 
derivând dintr-o stare nedefinită macroeconomic. 
Toate statele au un indice pozitiv de creştere a 
PNB, o rată a inflaţiei moderată şi finanţe publice 
în curs de însănătoşire. De asemenea, cele mai 
multe au o circulaţie financiară bună şi serioase 
rezerve de valută liber convertibile. Totuşi, rata 
mare a şomajului rămâne în continuare o problemă 
macroeconomică constantă. În ceea ce priveşte 
reforma structurală, există o diferenţă semnificativă 
între UE şi statele vecine şi, din acest motiv, 
potenţialul pentru reforme structurale se prezintă 
a fi considerabil.  

Influenţa PEV asupra instrumentelor legale 
şi a instituţiilor UE

Instituţiile şi politicile UE continuă să reflecte 

mai mult realităţile trecute, şi nu să se prezinte ca 
fiind proiectate pentru viitor. UE are nevoie de noi 
mecanisme flexibile şi adaptabile la specificurile 
integrării, fără a crea diferenţieri în abordarea 
relaţiilor cu un candidat faţă de altul26.

Dacă statele candidate au relaţii asimetrice cu 
UE, existând posibilitatea utilizării de mijloace 
coercitive de influenţare a procesului de luare a 
deciziilor politice interne27, cum va putea fi definită 
latura coercitivă a relaţiilor dintre UE şi statele 
vecine care nu au perspectiva integrării? 

Nu este intenţia noastră de a răspunde la toate 
problemele legate de PEV, dar considerăm că se 
impune să le semnalăm pe cele mai importante:

- interacţiunea dintre PEV şi alte instrumente 
legale care guvernează relaţiile cu statele 
membre;

- intenţiile declarate de obţinere a calităţii de 
membru ale unor state vecine28; Moldova29 şi 
Ucraina s-au opus vehement ideii de a încheia 
acorduri specifice PEV, ele fiind interesate de a 
semna acorduri prin care să se recunoască aspiraţiile 
lor de a deveni membre UE, solicitând încheierea 
de acorduri asemănătoare celor încheiate între UE 
şi statele din centrul şi estul Europei (acordurile 
europene) sau cu cele încheiate cu statele din vestul 
Balcanilor (acordurile de stabilizare şi asociere);

- adaptarea principiului diferenţierii. Se impune 
ca politicile să fie adaptate la nevoile şi capacităţile 
specifice ale respectivului stat. Politicile adaptate 
se transpun în planurile de acţiune, instrument de 
implementare a PEV;

- viabilitatea şi intensitatea politicii de 
condiţionalitate a UE;

- dezvoltarea politicii de securitate UE spre şi în 
cadrul regiunii;

- dacă structurile proiectate vor fi funcţionale, 
în absenţa stimulentului reprezentat de obţinere a  
calităţii de membru UE?

- dacă intenţia de unificare şi întărire a PEV 
poate genera o multiplicare a iniţiativelor, în loc de 
obţinerea unei simplificări a acestora?

- îmbunătăţirea folosirii clauzei de condiţionalitate 
ar putea să devină o condiţionalitate restrictivă, care 
să devină aplicabilă în mod mult mai larg:. 

 - conceptul legăturii unei condiţionalităţi pe 
niveluri corespunzătoare domeniilor urmărite în 
relaţiile UE cu statele vecine (cum ar fi preferinţele 
comerciale autonome, asistenţa financiară, relaţiile 
contractuale);
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 - stabilirea unui număr general de condiţii 
aplicabile tuturor statelor şi condiţiile specifice 
impuse fiecărui stat;

 - PEV şi integrarea în UE (procesualităţi diferite): 
dinamica problemei-ţintă, problema dublului 
standard, evaluarea şi consistenţa problemei, de 
pildă30. 

 Pentru a maximiza acest potenţial, decidenţii 
politici trebuie să acorde o atenţie specială 
problematicii politicilor deschise: cum poate fi 
asigurată implementarea lor efectivă?, ce parte din 
cadrul aquis-ului comunitar este esenţială?, care e 
cel mai potrivit cadru macroeconomic în care să fie 
realizată politica?, ce măsuri punctuale trebuie să fie 
luate? 

 Bineînţeles, pentru fiecare stat vecin va exista 
un răspuns diferit la aceste probleme. De aceea, 
dacă există o recomandare politică universală, 
aceasta priveşte continuarea aplicării principiului 
diferenţierii.

Economiile integrate ale statelor vecine, în mod 
inerent, vor implica şi apariţia de noi riscuri pentru 
piaţa internă a UE. Pentru PEV, aceste riscuri 
privesc: 

 - diversitatea comercială (experienţa NAFTA 
legată de reorientarea comerţului);

  - specializarea secţiunii de aprovizionare 
(expunerea economiilor vulnerabile la şocuri 
negative);

 - exportul şi importul în monede diferite (creşterea 
volatilităţii PNB);

 - „riscurile sociale” (cum ar fi îmbogăţirea unora 
în detrimentul altora). 

 - cel mai important risc rezidă în faptul că nimeni 
nu cunoaşte ce politică este importantă şi valoroasă 
şi care este inutilă. Suprareglementarea va duce la 
nevoi suplimentare privind procedurile birocratice 
pentru statele vecine. Pe de altă parte, o reglementare 
insuficientă poate avea efecte negative pentru UE, 
cum ar fi nesiguranţa produselor pe pieţele ei sau 
crearea de avantaje incorecte pentru statele vecine.

 
Absenţa perspectivei de a deveni stat 

membru al UE

 „Politica de vecinătate este distinctă faţă de 
lărgire. Nu înseamnă nici pregătire pentru lărgire 
şi nici un proces care să ducă la aşa ceva în viitor. 
Pentru perioada următoare, primirea acestor state 
nu este pe agenda noastră”31. Dacă un stat atinge 
standardele necesare de integrare, acesta este mai 

aproape de UE şi acest lucru este posibil şi fără a 
fi membru UE32. 

Pentru UE, principala problemă va fi cum să 
îşi exercite influenţa asupra statelor vecine în mod 
comparabil cu influenţa exercitată în deceniul 
trecut în Europa Centrală şi de Est, respectiv, de 
a aplica politica de condiţionalitate în corelaţie cu 
posibilitatea de a deveni stat membru. A aparţine 
Europei lărgite şi a se asocia UE sunt realităţi şi 
procese distincte, care pot coincide în termenii 
politici şi ai identităţii, dar care rămân separate, cel 
puţin pe termen scurt33.

UE şi Rusia sunt de acord, în principiu să creeze 
câteva „domenii politice comune”, în special privind 
economia, educaţia şi cercetarea, justiţia şi afacerile 
interne şi securitatea externă34. Există o multitudine 
de organizaţii internaţionale care promovează 
conceptul de Europă lărgită (Consiliul Europei, 
OSCE, NATO, BERD), dar şi câteva iniţiative 
regionale de interes direct pentru Rusia35 (pentru 
Marea Baltică, Marea Barents şi Marea Neagră). 
Întrebarea fundamentală este dacă există voinţa 
politică de a investi mult mai serios în conceptul de 
Europă lărgită din partea instituţiilor multilaterale, 
bazate pe valori şi proceduri politice comune36.

 Neacceptarea de către UE a Ucrainei, ca potenţial 
membru al Uniunii, este adesea interpretată ca 
un rezultat al unor sentimente antiucrainiene37 în 
cadrul UE şi domină discuţiile privitoare la PEV, 
în cadrul căreia Ucraina este unul din principalii 
parteneri. Reproşul legat de lipsa perspectivei în 
obţinerea calităţii de membru al UE (considerat 
un obiectiv strategic de politică externă începând 
din 1998) reprezintă un subiect proeminent al 
dezbaterilor interne. De remarcat faptul că, în 
trecut, totuşi, asemenea afirmaţii nu erau urmate 
de schimbări semnificative în politica externă a 
Ucrainei, ba chiar au existat intenţii de apropiere 
de Rusia şi CSI38.

 Moldova a adoptat o atitudine mai puţin 
entuziastă faţă de PEV. Începând din 1999, 
guvernele moldoveneşti au susţinut că Moldova 
este un stat sud-est european şi că trebuie tratat în 
acelaşi fel ca şi celelalte state din regiune afectate 
de conflicte interne39. Intenţia sa este de a semna 
un acord de stabilizare şi asociere cu UE în 2007-
2008, perioadă deosebit de importantă pentru acest 
stat. În primul rând, România va deveni membru 
al UE şi, în consecinţă, Moldova va deveni vecin 
direct cu UE, şi, eventual, va câştiga un sprijin din 
interior mai puternic prin România. În al doilea 
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rând, acordul de parteneriat şi cooperare încheiat 
între UE şi Moldova va expira în 2008.

 Viitorul PEV se va proiecta pe trei scenarii 
posibile:

- o abordare pragmatică a problematicii 
graniţelor UE împreună cu statele vecine;

- o invitare a statelor vecine la transformări 
politice, economice şi sociale potrivit standardelor 
UE;

- constituirea, într-un cadru viitor, a relaţiilor cu 
statele vecine.

Spaţiul comun al securităţii externe

 UE, prin statutele sale, recunoaşte posibilitatea 
integrării tuturor democraţiilor europene în 
structura sa40, dar „vecinii care sunt angajaţi în 
conflicte violente, statele în care crima organizată 
este ridicată, statele cu disfuncţionalităţi ale 
societăţii lor sau creşterea explozivă a populaţiilor 
la graniţele sale constituie probleme pentru 
Europa”41. La ora actuală, nu se pune problema 
primirii de noi membri, deoarece procesul de 
trecere de la o structură cu 15 state la o structură 
cu 27 de state, în 2007 (prin primirea României şi 
Bulgariei), este formidabil.

 UE este divizată la ora actuală de răspunsul 
la întrebarea privind o viitoare extindere, iar 
adevăratul test va fi Turcia, şi nu Ucraina. În 
prezent, mesajul strategic privind extinderea UE 
este foarte confuz42. Atractivitatea PEV este serios 
afectată de absenţa expresiei magice „perspectiva 
obţinerii calităţii de membru al UE”, chiar şi pe 

termen lung.
Uniunea Europeană şi Rusia43 împart 

responsabilitatea pentru ordinea internaţională 
bazată pe multilateralism efectiv, cooperarea în 
scopul întăririi rolului central al ONU, OSCE şi 
Consiliului Europei, precum şi a respectării şi 
aplicării prevederilor tratatelor  care au o importanţă 
majoră pentru o lume mai dreaptă şi mai sigură. 

 Cooperarea şi dialogul se desfăşoară în 
următoarele direcţii principale: securitate, 
managementul crizelor, terorism, proliferarea 
ANM, conflictele locale şi regionale existente şi 
potenţiale, în special cele din zonele adiacente 
graniţelor UE şi Rusiei.

 Zone prioritare: 
- întărirea dialogului şi cooperării pe scena 

internaţională; 
- lupta împotriva terorismului; 
- neproliferarea ANM şi a mijloacelor de 

transport, întărirea controlului asupra regimului 
exporturilor şi a dezarmării; 

- cooperarea în managementul crizelor; 
- cooperarea în domeniul protecţiei civile. 
 Scopul acestui concept este promovarea 

securităţii şi stabilităţii bazate pe dreptul internaţional 
şi respectarea principiilor democratice, precum şi 
a drepturilor omului, prin: dialog pe teme politice 
şi de securitate, întărirea ordinii internaţionale 
bazate de multilateralism efectiv şi sprijinirea 
rolului central al ONU, promovarea prevenirii şi 
rezolvarea conflictelor prin cooperare mutuală 
(prin sistemul de avertizare preventivă, prevenirea 
conflictelor, acţiuni de management al crizelor, 
acţiuni de reabilitare postconflict), schimburi de 
poziţii privind iniţiative noi şi posibila folosire de 
instrumente legate de securitate şi stabilitate. 

 Un alt scop al Spaţiului Comun de Securitate 
Externă priveşte prevenirea şi combaterea 
terorismului în conformitate cu dreptul 
internaţional, în special cu respectarea drepturilor 
internaţionale ale omului, ale refugiaţilor, precum 
şi ale dreptului umanitar. 

Cooperarea practică în managementul 
crizelor este concentrată pe pregătirea condiţiilor 
pentru iniţiative comune în rezolvarea paşnică a 
conflictelor regionale, inter alia, şi din regiunile 
adiacente graniţelor UE şi Rusiei. Următoarele 
domenii sunt prioritare: 

- Schimburi de puncte de vedere la nivel de 
experţi privind procedurile de răspuns la situaţiile 
de criză ale UE şi ale Rusiei, inclusiv privind 
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„lecţiile învăţate” pentru îmbunătăţirea înţelegerii 
mutuale a respectivelor proceduri şi a conceptelor 
şi explorarea posibilităţilor pentru percepţii 
comune. Acest schimb de vederi poate conduce 
la dezvoltarea de principii şi modalităţi pentru 
percepţii comune în managementul crizelor; 

- concluzii privind cadrul legal şi financiar 
necesar facilitării cooperării în operaţiile de 
management al crizelor; 

- concluzii privind un acord referitor la protecţia 
informaţiilor; 

- schimburi de puncte de vedere la nivel de 
experţi pe anumite domenii - logistica operaţiilor 
de management al crizelor, cooperarea forţelor 
navale în sfera navigaţiei şi hidrometeorologiei, 
exploatarea subacvatică pentru asigurarea 
siguranţei navigaţiei, hidrometeorologia şi 
avertizarea preventivă a dezastrelor, cooperarea 
Centrului UE de Sateliţi cu Rusia.

Cooperarea în domeniul protecţiei civile 
este concentrată pe promovarea unei abilităţi 
comune pentru a răspunde la dezastre şi situaţii de 
urgenţă, inclusiv în managementul situaţiilor de 
criză în următoarele direcţii prioritare: folosirea 
capabilităţilor relevante, protecţia civilă şi asistenţa 
în răspunsul la dezastre naturale şi situaţiile de criză 
pentru schimburi de informaţii privind „lecţiile 
învăţate” asupra atacurilor teroriste, asistenţă 
mutuală în operaţiile de salvare şi recuperare a 
submarinelor, vaselor şi avioanelor în situaţii de 
urgenţă. 
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IMPACTUL RATIFICĂRII 
CONSTITUŢIEI EUROPENE

ASUPRA INTEGRĂRII ROMÂNIEI ÎN 
UNIUNEA EUROPEANĂ

Mirela ATANASIU

Pentru a deveni stat membru al Uniunii 
Europene, România trebuie să îndeplinească 
criteriul de accedere de la Copenhaga şi să se 
alinieze cu legislaţia şi aşa-numitele politici ale 
„acquis-ului comunitar”.

Negocierile de aderare au stabilit condiţiile 
conform cărora este îndeplinit acquis-ul 
comunitar în România, înainte şi după aderare şi 
modul în care România va participa în instituţiile 
şi la bugetul Uniunii. 

Tendinţele intervenite după referendumurile 
din Franţa şi Olanda finalizate cu votul negativ 
al acestora cu privire la ratificarea Constituţiei 
au crescut numărul îndoielilor statelor membre 
asupra prevederilor acesteia. Cetăţenii ţărilor mai 
bogate au început să contrazică politicile statelor 
lor promovate până acum în noua Constituţie 
Europeană.

Tratatul de aderare la Uniunea Europeană este 
menit să asigure premisele politice şi juridice care 
să readucă România în marele concert european de 
civilizaţie şi cultură, după nedreapta suspendare 
din Europa, suferită în perioada comunistă. 
România a avut întotdeauna o autentică vocaţie 
europeană, nu doar prin poziţie geografică şi 
inserţie economică, dar, mai ales, prin valorile 
respectate şi promovate, prin acţiunea politică 
şi culturală, prin solidarita-tea manifestată, de-
a lungul întregii sale istorii, faţă de modelul şi 
„lumea” europeană.

Europenismul României este unul structural, 
profund axiologic, deşi nu a fost declarat în mod 
emfatic şi conjunctural. El a reieşit întotdeauna 
din atitudini, acţiuni, contribuţii concrete şi 
permanente la marele fluviu de civilizaţie şi 
cultură europeană.

1. Ratificarea Tratatului pentru stabilirea 
Constituţiei Europei

La 29 octombrie 2004, şefii de stat sau guvern ai 
celor 25 state-membre şi ai celor trei ţări candidate 
au semnat Tratatul de stabilire a unei Constituţii 
pentru Europa, care a fost adoptat în unanimitate, 
la 18 iunie, în acelaşi an. Acest tratat putea intra în 
vigoare doar în momentul în care a fost adoptat de 
toate ţările semnatare, potrivit propriilor proceduri 
constituţionale, prin ratificarea sa de către statele-
membre. În funcţie de tradiţiile legale şi istorice, 
procedurile utilizate în acest scop în fiecare stat 
diferă şi pot include următoarele metode:

- cea parlamentară, în care textul este adoptat 
conform votului Camerelor Parlamentului statului 
respectiv;

- referendumul, în care textul Tratatului este 
supus direct votului cetăţenilor.

Pot exista variante sau combinaţii ale acestor 
metode, în funcţie de stat sau de alte cerinţe, când 
ratificarea Tratatului face necesară o anumită 
ajustare la Constituţia naţională respectivă, datorită 
conţinutului. Odată Tratatul ratificat, şi acţiunea 
dată oficial publicităţii de către statele semnatare, 
acesta poate intra în vigoare şi deveni activ, în 
principiu, la 1 noiembrie. 

Situaţia ratificării Constituţiei Europei în 
prezent:

a) Ţări ce au ratificat-o deja: Lituania (11 
noiembrie 2004), Letonia (2 iunie 2005), Belgia 
(19 mai 2005), Germania (27 mai 2005), Slovacia 
(11 mai 2005), Austria (25 mai 2005), Ungaria 
(20 decembrie 2004), Slovenia (1 februarie 2005), 
Italia (6 aprilie 2005), Spania (18 mai 2005), 
Grecia (19 aprilie 2005).

b) Ţări ce au votat „nu”: Franţa (29 mai 2005 
– referendum, 54,8%), Olanda (1 iunie 2005 – 
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referendum, 61,7%, urmează votul Parlamentului 
în cele două Camere).

c) Ţări ce încă nu au votat: Finlanda (propunerea 
de ratificare va fi înaintată Parlamentului în 
toamna lui 2005, va fi luată o hotărâre cel târziu la 
începutul lui 2006), Suedia (decembrie 2005, prin 
vot parlamentar), Estonia (nu s-a stabilit încă, mai 
degrabă se preconizează un vot al Parlamentului 
decât referendum), Danemarca (27 septembrie 
2005 – referendum), Irlanda (vot parlamentar 
urmat de referendum – octombrie-noiembrie 
2005), Marea Britanie (ratificarea este aşteptată 
la jumătatea anului 2006, în două etape, prin votul 
Parlamentului în cele două Camere şi referendum), 
Portugalia (octombrie 2005, referendum, odată 
cu alegerile locale), Polonia (9 octombrie 2005, 
probabil un referendum, odată cu alegerile 
prezidenţiale), Cehia (iunie 2006 - referendum, 
posibil odată cu alegerile naţionale), Cipru (30 
iulie 2005 – vot în Parlament), Luxemburg 
(primul vot al Camerei va fi la mijlocul lunii iunie, 
referendum pe 10 iulie 2005 şi apoi al doilea vot 
al Camerei), Malta (votul Parlamentului, aşteptat 
în iulie 2005).

2. Implicaţiile votului negativ al Franţei şi 
Olandei asupra Constituţiei Europei 

Conform sondajului la ieşirea de la urne, 
Franţa, membru fondator al Uniunii Europene, 
a respins cu 55% din voturi proiectul privind 
Tratatul Constituţiei Europene. În discursul său, 
preşedintele Jacques Chirac a afirmat că acceptă 
decizia suverană a poporului francez, dar că Franţa 
îşi va onora în continuare angajamentele europene. 
Preşedintele Chirac susţine că, la referendum, de 
fapt, francezii şi-au exprimat nemulţumirea faţă de 
cei de la guvernare.

Jean-Claude Juncker, premierul ţării care 
deţine preşedinţia semestrială a Uniunii Europene, 
Luxemburg, a afirmat că, în ciuda respingerii de 
către Franţa, ratificarea proiectului constituţional 
trebuie să continue în celelalte ţări ale Uniunii 
Europene. În acelaşi timp, preşedintele Comisiei 
Europene, José Manuel Barroso, a subliniat că, 
deşi rezultatul votului arată că UE se confruntă 
cu „vremuri grele”, este convins că europenii vor 
depăşi momentul.

 Cetăţenii Olandei, ca şi cei din Franţa, au ales 
să spună „nu” ratificării Tratatului Constituţional. 
Este o alegere pe care trebuie să o respectăm.

În Declaraţia Unită, din 2 iunie 2005, 
Preşedintele Parlamentului European - Josep 
Borrell Fontelles, Preşedintele Consiliului 
European - Jean-Claude Juncker şi Preşedintele 
Comisiei Europene - José Manuel Barroso, în urma 
rezultatelor referendumului din Olanda asupra 
Tratatului stabilirii Constituţiei Europei, declarau: 
„Rămânem convinşi că această Constituţie a 
Europei face Uniunea Europeană mai democratică, 
mai eficientă şi mai puternică, iar membrii statelor 
membre trebuie să se exprime asupra proiectului 
Tratatului”. 

Preşedinţia Uniunii Europene a hotărât ca, pe 
16-17 iunie 2005, Consiliul Europei să realizeze o 
analiză colectivă a situaţiei.

Vicepreşedinta Comisiei Comisionarilor pentru 
Relaţii Instituţionale şi Strategie de Comunicare, 
Margot Wallström, declara că: „I-am întâlnit pe 
câţiva dintre cei care au spus ‘nu’ la referendum, 
dar care cred în integrarea europeană. Ei nu cred 
că această Constituţie este soluţia, dar ei vor 
ca integrarea europeană să continue şi cred în 
proiectul european (...) este necesară o mai bună 
comunicare cu cetăţenii”.

Principalele puncte sensibile pentru care 
francezii şi olandezii au negat Constituţia sunt cele 
referitoare la temerile lor cu privire la fenomenul 
imigraţiei, forţa de muncă venită din Est mai ieftină, 
care să le facă competiţie, mutarea investiţiilor din 
statele lor în state care oferă mai multe oportunităţi 
de afaceri şi chiar ajutorul pe care trebuie să-l ofere 
statele lor noilor membre pentru a-şi consolida 
economia. 

3. Implicaţiile votului negativ al Franţei şi 
Olandei asupra integrării României

Acordarea avizului conform al Parlamentului 
European pentru Tratatul de aderare a României 
la Uniunea Europeană, pe 13 aprilie 2005, şi 
semnarea acestuia, la 25 aprilie 2005, de către 
guvernele statelor membre au reprezentat un 
semnal clar al interesului şi dorinţei Uniunii 
Europene şi ale statelor membre pentru finalizarea 
extinderii programate pentru „cei 12” (dintre care 
10 au aderat deja la 1 mai 2004) cu România şi 
Bulgaria.

Semnarea Tratatului semnifică posibilitatea, din 
punct de vedere politic şi juridic, a apartenenţei cu 
drepturi depline a României la Uniunea Europeană, 
conform calendarului de aderare convenit – 1 
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ianuarie 2007. Dar, pentru ca acest moment istoric 
să se producă, este nevoie de două lucruri extrem 
de importante: 

a) îndeplinirea punctuală, la termen şi la 
standardele cerute, a angajamentelor asumate de 
România în procesul de negociere a aderării; 

b) ratificarea Tratatului de aderare de către 
toate statele membre în ceea ce priveşte îndeplinirea 
angajamentelor asumate. 

Odată cu semnarea Tratatului, România a 
căpătat statutul de observator în Consiliul Uniunii 
Europene şi în grupurile de lucru şi comitetele 
Comisiei Europene. Statutul de observator activ 
îi permite României să fie implicată în procesul 
de luare a deciziilor în Uniunea Europeană, 
fără însă a avea dreptul de vot, ce aparţine doar 
statelor cu statut de membru deplin. Îndeplinirea 
angajamentelor de negociere este îndeaproape 
monitorizată de Comisia Europeană, în cooperare 
cu Guvernul român. Un raport cuprinzător va fi 
realizat de Comisia Europeană în toamna acestui 
an. 

După accedere, România va beneficia de o 
perioadă de tranziţie pentru câteva probleme 
specifice stabilite în opt capitole: Libera circulaţie 
a serviciilor; Libera circulaţie a capitalului; Politica 
concurenţială; Agricultură; Politica de transport; 
Taxe; Energie şi Mediu. Dar, până acolo, mai 
avem un drum greu de străbătut, care e posibil să 
devină tot mai greu, odată cu reducerea fondurilor 
de finanţare datorate voturilor Franţei şi Olandei, 
care, probabil, îşi vor micşora sau sista contribuţiile 
pentru ţările în curs de aderare.

4. Concluzii

Eşecul Constituţiei a declanşat deja cereri de 
îngheţare a procesului de extindere, care vor fi 
amplificate, probabil, de campania electorală din 
Germania. Există riscul ca România şi Bulgaria să 
fie primele victime ale acestei crize, mai ales dacă 
se constată întârzieri importante în pregătirile lor 
de aderare.

Jonathan Scheele, şeful delegaţiei Comisiei 
Europene la Bucureşti, a nominalizat domeniile 
care prezintă riscul de activare a clauzei de amânare 
a aderării României la Uniunea Europeană, dacă 
nu se vor depune mai multe eforturi de rezolvare 
a problemelor. Domenii pentru care, a reamintit 
domnul Scheele, va trimite României scrisori 
de avertizare: „Dreptul proprietăţii intelectuale, 
regulile achiziţiilor publice, ajutoarele de stat 
şi concurenţa, combaterea corupţiei, controlul 
frontierelor şi mediu, un domeniu în care trebuie 
să se şi aplice volumul mare de legi transpus din 
legislaţia Uniunii Europene”.

Domnul Gerhardt Schroeder consideră că nu 
este oportună reanalizarea deciziei de extindere 
a  UE şi nici a negocierilor de aderare, în cazul 
României şi Bulgariei. „Există voci care cred că 
trebuie să fie discutată decizia adoptată în legătură 
cu România şi Bulgaria sau să fie reanalizate 
negocierile. Sunt un adversar hotărât al acestei 
idei”, a declarat cancelarul german. 

Comisia Europeană nu a luat însă o decizie 
privind România şi Bulgaria, aşteptând mai întâi 
rezultatul discuţiilor între reprezentanţii celor 25 
de state membre, care tocmai au primit tabelele 
de monitorizare. Pe ansamblu, însă, concluzia 
Comisiei este pozitivă, apreciind că ambele 
ţări sunt pe calea cea bună privind respectarea 
angajamentelor la majoritatea capitolelor. Este 
prima etapă a procesului de monitorizare, care 
va continua cu publicarea rapoartelor anuale în 
toamnă, moment în care Comisia va decide dacă 
să recomande sau nu amânarea aderării cu un an. 
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RĂZBOIUL ASIMETRIC: METODĂ 
VECHE, PREOCUPARE NOUĂ 

Vladi SOFRONIEV 

Perioada Războiului Rece s-a distins printr-
o linie clară de demarcaţie între Est şi Vest. 
Ameninţarea sovietică şi riposta americană 
au creat o lume bipolară: două superputeri 
încleştate într-o confruntare continuă, în care 
multe alte ţări s-au alăturat coaliţiilor create de 
acestea.

Astăzi, lucrurile s-au schimbat. Noul mileniu, 
început sub semnul globalizării, a schimbat 
lumea radical şi a făcut ca mediul în care trăim 
să fie extrem de diferit, nou şi imprevizibil, odată 
cu căderea Zidului Berlinului, scenariul definirii 
facile a inamicului a dispărut. Lumea globalizată, 
mişcarea liberă a persoanelor, bunurilor şi 
capitalurilor, a valorilor democraţiei liberale 
au determinat noi provocări. Ameninţările la 
adresa acestui nou sistem internaţional nu mai 
sunt clare şi unidimensionale, ci multipolare 
şi difuze. Ele se exprimă la diferite niveluri şi 
prezintă grade diferite de intensitate. Vorbim 
acum de ameninţări multiple, ameninţări de joasă 
intensitate. Există un consens, printre specialişti, 
cum că aliaţilor Occidentului (noile democraţii 
din Europa de Est) le este mult mai dificil să le 
facă faţă acestora.

11 septembrie 2001, trenurile aruncate în aer 
din Madrid, Istanbul, teatrul din Moscova şi cele 
două avioane prăbuşite în Rusia au demonstrat 
că terorismul internaţional se extinde în toate 
regiunile geografice şi devine o ameninţare 
majoră.

Lucrarea de faţă încearcă să analizeze 
opiniile diferite legate de această ameninţare 
contemporană importantă şi să prezinte 
măsurile şi activităţile preliminare care ar trebui 
întreprinse.

   
Definiţii

Strategii definesc războiul asimetric ca fiind 
un conflict deviat de la normă sau o abordare 
indirectă, pentru a afecta un contrabalans al forţei. 
Cu siguranţă, un astfel de război nu e nou. De-a 

lungul timpului, combatanţii au căutat permanent 
să neutralizeze sau să evite puterea celuilalt, în timp 
ce îşi testau puterea pe slăbiciunile inamicului. 
Războiul asimetric este cel mai bine înţeles ca 
strategie, tactică sau metodă de ducere a războiului 
sau de desfăşurare a unui conflict. Datorită faptului 
că nici un grup sau stat nu poate înfrunta aliaţii 
NATO într-un război convenţional, adversarii 
democraţiei occidentale îşi îndreaptă atenţia 
spre strategiile asimetrice. De aceea, trebuie să 
înţelegem războiul asimetric şi să îi putem riposta 
ca atare.

Cu toate acestea, experţii militari au subliniat 
de-a lungul timpului că forţele de rezistenţă, 
precum cele din Cecenia, au dus un alt tip de 
război, în care apărătorii luptă în termenii stabiliţi 
de ei, şi nu în cei ai inamicului – bombe cu petrol 
împotriva tancurilor, de exemplu. Acestui tip de 
război i s-a dat denumirea de război asimetric de 
către experţii în contraterorism, un termen folosit 
de la începutul anilor 1990. Astfel, o forţă relativ 
redusă numeric şi uşor echipată atacă punctele 
slabe ale unui inamic, altfel mai puternic decât el, 
prin mijloace neortodoxe. Activitatea de gherilă, în 
special terorismul urban, se încadrează în această 
definiţie.

Războiul asimetric este un termen militar care 
descrie războiul în care doi beligeranţi sunt inegali 
din punctul de vedere al capabilităţilor militare sau 
al metodelor de angajare. Puterea dezavantajată 
militar trebuie să îşi scoată în evidenţă avantajele 
speciale sau să exploateze eficient punctele slabe 
ale inamicului, dacă doreşte să obţină victoria. 

O altă definiţie, potrivit lui Metz şi Jonson, 
afirmă că războiul asimetric înseamnă a acţiona, 
gândi, a organiza diferit faţă de oponent pentru 
a-ţi creşte avantajele sau a exploata slăbiciunile 
inamicului, a avea iniţiativă sau o mai mare 
libertate de acţiune. Acestea derivă din dislocarea, 
de către una din părţi, a unor noi capacităţi pe care 
forţa inamică nu le percepe sau nu le înţelege. 
Capabilităţile convenţionale le contracarează pe 
cele ale inamicului sau vorbim de capabilităţi noi 
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care reprezintă metode total noi de atac sau apărare 
sau o combinaţie a acestora. 

Deşi există numeroase exemple de asimetrie 
în secolul 20, utilizarea sa nu a fost niciodată 
mai evidentă ca astăzi. Războaiele se duceau, în 
principal, între naţiuni-state cu capacităţi de luptă 
echilibrate, convenţionale. Când s-a recurs la 
metodele asimetrice, de obicei sub forma manevrei 
sau a avantajului tehnologic, ele au avut un efect 
devastator. 

Exemple de acţiuni asimetrice

Exemple proeminente de acţiuni asimetrice 
care au contrabalansat forţele sunt:

- Tactica de asalt Sturmtrupp, care a introdus 
tranşeea şi războiul tridimensional, ca rezultat 
al atacurilor aeriene în cursul primului război 
mondial;

- Blitzkrieg-ul în Franţa celui de-al doilea război 
mondial;

- Iniţiativa Strategică de Apărare, care a pus 
capăt cursei înarmării nucleare dintre SUA şi 
Uniunea Sovietică;

- Atacurile Al Qaeda împotriva Statelor Unite, 
de la 11 septembrie 2001, ce au demonstrat 
că terorismul internaţional poate reprezenta 
o ameninţare strategică la adresa securităţii 
internaţionale.

Tipurile de strategii şi tactici asimetrice 
remarcate în războiul din Vietnam au fost denumite 
război de gherilă. Aceste acţiuni asimetrice, totuşi, 
nu au produs efecte dramatice similare celor pe care 
le-am remarcat de la căderea Zidului Berlinului 
încoace, în special în atacurile de la 11 septembrie 
2001.

Realitatea mediului operaţional 

Astăzi suntem martorii unei lumi ambigue, cu 
persoane, grupuri şi guverne care urmăresc scopuri 
complexe. S-au estompat graniţele dintre guverne 
şi oameni, armată şi populaţie, public şi privat. Noii 
luptători de generaţia a patra, grupuri nonnaţiona-
le şi transnaţionale, bazate pe ideologie, religie, trib, 
cultură, fanatism şi activităţi economice ilegale, au 
împins multe regiuni ale lumii în anarhie. 

Rusia este răvăşită de luptele care se dau în 
statele musulmane din regiunea, bogată în petrol, 
a Mării Caspice. Balcanii, deşi stabilizaţi într-

o oarecare măsură, au uriaşe probleme legate 
de corupţie, fără să se întrevadă în termen scurt 
o pace reală. S-a intensificat războiul împotriva 
drogurilor în Columbia şi Mexic. Israelul, Orientul 
Mijlociu, Coreea de Nord şi Taiwanul sunt în 
continuare „butoaie cu arsenal”. Lumea islamică s-
a dovedit incapabilă să se adapteze la modernizare 
şi globalizare şi, astfel, rămâne împotmolită în 
stagnare, sărăcie şi represiune. Acestea duc la 
frustrare, resentimente, furie şi terorism. Dar, în 
loc să încerce să schimbe cultura care a determinat 
acest eşec, radicali, precum cei din Al Qaeda, 
încearcă să îi înfrângă pe cei care au reuşit într-o 
lume globalizată, în special Statele Unite şi statele 
occidentale. Nu e o coincidenţă că ţintele Al 
Qaeda sunt economiile americană şi occidentală, 
pentru că prăbuşirea lor ar diminua golul dintre 
Statele Unite şi lumea islamică şi, astfel, ar reduce 
apelurile zilnice potrivit cărora cultura islamică, 
în forma sa actuală, nu poate oferi baza unor state 
moderne, puternice, democratice.

Acest mediu periculos, la care se adaugă 
creşterea folosirii instrumentelor militare pentru 
a menţine echilibrul de securitate în diferite zone 
ale lumii, a determinat o extindere a utilizării 
tacticilor asimetrice pentru a anula capacităţile 
convenţionale.

Ameninţarea

Culturile democratice separă războiul şi pacea; 
majoritatea inamicilor noştri nu fac acest lucru. 
Osama bin Laden şi Al Qaeda în Afghanistan 
şi Irak, „Armata lui Mohammed” în Yemen, 
Mişcarea Wahhabi în Cecenia, Hamas în Israel, 
diferite regimuri dictatoriale nu sunt decât 
câteva grupuri care ameninţă lumea civilizată 
şi stabilitatea globală. Majoritatea sunt actori 
non-statali (organizaţii teroriste, internaţionale, 
transnaţionale sau insurgenţi), care au o gândire 
diferită de a noastră, considerând că se află într-un 
război continuu şi violenţa este un mod de viaţă. 
Ei ştiu că violenţa este un instrument excelent 
împotriva unui popor democratic care se teme 
de orice ameninţare la adresa propriului stil de 
viaţă. Profitând de avantajele erei informaţionale, 
adversarii noştri pot să ne arate zilnic, pe micile 
ecrane, atrocităţi, abuzuri şi distrugeri. 

Aceşti inamici de generaţia a patra sunt adepţii 
tacticilor asimetrice în războiul informaţional – 
lansând atacuri cyber, folosind Internetul ca mijloc 
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de diseminare şi promovare a intereselor lor, şi chiar 
ca un sistem de comandă şi control, întrerupând 
reţelele comerciale şi militare. Ei manipulează 
media scrisă şi radio, distorsionează imagini 
pe care le difuzează pe posturile de televiziune 
globale şi blochează accesul la Internet. Infosfera 
a devenit un nou câmp de luptă, adecvat atacurilor 
asimetrice, de oriunde de pe glob. Preşedintele 
Miloşevic a fost un expert în a folosi media ca 
armă care să înşele şi să dezinformeze comunitatea 
internaţională. Al Qaeda face acelaşi lucru astăzi, 
în toată lumea. 

Saddam Hussein a convins cea mai mare 
parte a populaţiei irakiene, o multitudine de state 
occidentale şi lumea arabă, că sancţiunile ONU-
SUA sunt îndreptate împotriva poporului, şi 
nu a regimului său tiranic. Timp de 10 ani, prin 
intermediul unor acţiuni asimetrice, el s-a folosit 
de nenumărate vase, trupe şi avioane, fără să 
permită accesul inspectorilor internaţionali.

 Chinezii au făcut progrese uriaşe în strategia 
de luptă pe care s-o aplice în conflictele viitoare. 
Nu numai că şi-au îmbunătăţit constant arsenalul 
convenţional cu inovaţii din domeniul high-tech, 
dar au văzut ce efect pronunţat au avut acţiunile 
asimetrice asupra Statelor Unite şi a aliaţilor lor în 
ultimii 10 ani. 

Acţiunile adversarului

Cele mai utilizate acţiuni asimetrice sunt: 
războiul fără restricţii/terorismul (11 septembrie 
2001); doborârea avioanelor/elicopterelor; atacarea 
distrugătoarelor cu vase rapide (USS Cole); 
slăbirea moralului populaţiei interne (Vietnam, 
Irak, Cecenia), datorită numărului ridicat de 
răniţi; crearea taberelor de refugiaţi; bombardarea 
ambasadelor şi asasinarea oficialilor de rang înalt; 
războiul urban; ţintirea infrastructurii civile; 
folosirea media; hacking, atacuri economice şi 
susţinerea criminalităţii.

Exemplele recente de acţiuni asimetrice 
abundă în întreaga lume. Revoltele planificate de 
lideri de facţiuni, alcătuite din non-combatanţi şi 
manipulate de poliţie, au fost eficiente împotriva 
trupelor NATO trimise în Bosnia să menţină pacea. 
Sârbii au putut să disloce trupe speciale de poliţie 
în Kosovo, distrugând vieţi şi infrastructură, în 
timp ce puterea aeriană, fără precedent, a NATO a 
fost incapabilă să îi oprească. 

Un grup de palestinieni a redirecţionat fonduri 

britanice alocate pentru programe de educaţie 
pentru promovarea idealurilor de toleranţă, respect 
mutual şi pace, în loc să folosească banii pentru 
a-i trimite pe copii la şcoli de pregătire de gherilă, 
pentru ca apoi să-i pună să lupte pe străzile din 
Israel. Aceasta a fost o înşelare de succes a 
generozităţii guvernului britanic. Una din forţele 
insurgente din Columbia a ameninţat, la nivel 
naţional, fiecare milionar columbian şi fiecare 
director executiv de corporaţie, pentru a plăti o 
taxă de protecţie. De asemenea, aceşti insurgenţi 
au forţat guvernul columbian să cedeze o parte din 
ţară controlului lor, care să fie separată de o zonă 
demilitarizată recunoscută şi acceptată.

Rebelii ceceni din Rusia şi-au demonstrat, 
de atâtea ori, eficienţa prin acţiuni asimetrice 
împotriva forţelor convenţionale, prin capitalizarea 
sprijinului local, război informaţional, teroare, 
întreruperea liniilor importante de aprovizionare 
şi prin utilizarea zonelor urbane pentru a face 
irelevantă superioritatea forţelor armate ruse. 

Expectativa democratică a unui conflict high-
tech, fără răniţi, este provocată, de exemplu, de 
impertinenţa unor state, obstacole negociate de 
lorzii războiului din Mogadishu şi atacuri teroriste 
precum cele asupra USS Cole şi ambasadelor din 
Tanzania şi Kenya. Lumea civilizată a fost forţată 
să se retragă, plină de teamă, schimbându-şi 
eficienţa operaţională în întreaga lume. 

Ţintirea vulnerabilităţilor 

Asimetria nu este o chestiune nouă. De-a lungul 
istoriei, toată lumea a încercat să-şi exploateze 
punctele tari, pe cele slabe ale inamicului şi 
viceversa. Terorismul a fost întotdeauna asimetric, 
pentru că el caută punctele noastre slabe într-un 
mod neconvenţional. Adversarul asimetric ne 
evită punctele tari şi îşi îndreaptă atenţia spre 
vulnerabilităţile noastre. Doar printr-o înţelegere 
a ameninţărilor ne putem apăra. Iată câteva dintre 
metode, în termenii vulnerabilităţilor şi ai unora 
dintre mijloace – care pot fi susţinute de exemple 
istorice recente:

- Mijloace şi vulnerabilităţi;
- Interese;
- Dorinţă – una dintre părţi îşi asumă riscurile, 

iar cealaltă este restricţionată din motive juridice 
sau care ţin de morală;

- Timp - răbdare/gândire strategică;
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- Valori – valorile lor pot fi diferite;
- Folosirea tehnologiei;
- Organizaţionale – suntem conservatori şi 

lenţi.
Ţintirea asimetrică a moralului adversarului şi a 

domeniilor organizaţionale, în locul unei abordări 
tipice, predictibile şi standardizate, împotriva 
puterii fizice, oferă o înfrângere mai rapidă şi mai 
eficientă. Esenţa asimetriei constă în mijloace şi 
se remarcă atunci când un atacator poate produce 
mai multe pagube decât tine, cu toate costurile şi 
riscurile pe care le implică. 

Războiul asimetric şi terorismul – război 
„prin împuternicire” 

Acolo unde războiul asimetric este dus de actori 
non-guvernamentali (în general sub acoperire) care 
au legătură sau simpatizează cu un anumit interes 
al unei ţări (“stat-actor”), se poate vorbi de război 
prin împuternicire. Acest lucru se face pentru a 
nega autoritatea statului-actor. Această negare 
poate fi importantă pentru a împiedica statul-actor 
să fie afectat de anumite acţiuni, să permită acestuia 
să negocieze, aparent, cu bună credinţă, susţinând 
că nu sunt responsabili de acţiunile părţilor care 
simpatizează cu ei sau să evite să fie acuzat de 
acţiuni beligerante sau crime de război. 

Un exemplu de război „prin împuternicire” a 
fost sprijinul acordat de Germania de Est Facţiunii 
Armatei Roşii (RAF), care era activă din 1968 şi 
efectuase o serie de atacuri teroriste în Germania de 
Vest în cursul anilor 1970 şi cu o mai mică intensitate 
în anii 1980. După reunificarea Germaniei, în 1990, 
s-a aflat că RAF primise sprijin financiar şi logistic 
de la STASI, organizaţia de securitate şi informaţii 
secrete a Germaniei de Est. 

Războiul dintre mujahedini şi Armata Roşie, 
în cursul invaziei sovietice din Afghanistan, a fost 
un război asimetric clasic. Ajutorul acordat de 
SUA mujahedinilor, pe parcursul războiului, a fost 
unul desfăşurat sub acoperire doar la nivel tactic; 
administraţia Reagan era mult prea încântată de 
rezultate, ca să spună lumii că această acţiune era 
un pas spre eliberarea oamenilor din Afghanistan. 
Dintre toate războaiele „prin împuternicire” duse 
de SUA împotriva URSS în cursul Războiului 
Rece, acesta a fost cel mai eficient din punct de 
vedere al costului şi un succes politic, în timp ce 
pentru URSS a fost cea mai umilitoare înfrângere 
militară, una care a contribuit din plin la implozia 

comunismului sovietic. 
Un alt exemplu de „război prin împuternicire” 

este prezenţa multinaţională a Al Qaeda, acuzată 
de atacurile de la 11 septembrie 2001 din Statele 
Unite şi multe alte atacuri teroriste din lume. 
Organizaţia îşi avea sediul central (şi s-ar putea 
şi în prezent să fie la fel) în Afghanistan, dar are 
membri şi operaţiuni în multe alte ţări. 

Structura militară în secolul 21

Războiul asimetric a avut o influenţă directă 
asupra structurii strategice a multor ţări moderne. 
Înainte de prăbuşirea Uniunii Sovietice, strategia 
militară principală era de tipul armată blindată 
vs. combatanţi (tancuri blindate şi artilerie), în 
care metodologia principală ţinea de calitatea 
occidentală vs. calitatea estică.

Prăbuşirea Uniunii Sovietice a produs o 
schimbare a paradigmei, în care statele estice nu 
se mai puteau baza pe o puternică supremaţie 
care să le susţină. Astăzi, structura strategică 
din Vest este, îndeosebi, alcătuită din puternice 
componente militare hi-tech (cu un mai mare 
accent pe superioritatea aeriană şi armele avansate 
cu rază lungă de acţiune şi mai puţin pe tancuri şi 
transportoare blindate), în timp ce Estul utilizează 
mai mult tactici de gherilă (unităţi mici de 
comando) şi îşi îmbunătăţeşte platformele militare 
din dotare, în loc să achiziţioneze unele noi. 

Riposta – ce putem face?

Riposta la acţiunile asimetrice a constat, de 
obicei, într-o reacţie ce a implicat decizii defensive, 
panicate, de modă veche; în unele cazuri, s-a 
ripostat ineficient cu atacuri aeriene sau cu rachete 
de croazieră, rănind necombatanţi sau având un 
efect advers în media.

Decepţia, operaţiile psihologice, războiul cyber, 
„războiul soft” de dezinformare, toate acestea sunt 
instrumente care se găsesc în „cutiile cu scule” ale 
luptătorilor de generaţia a patra, care, în schimb, ar 
trebui utilizate împotriva lor.

Trebuie să se înţeleagă că puterea relativă 
este situaţională; se bazează pe timp, viteză, 
locaţie şi condiţii. Aceste lucruri intangibile sunt 
dificil de definit şi oferă putere în circumstanţe 
diferite. Partea care este mai slabă din punctul de 
vedere al resurselor sau cu un sistem complex de 
comandă şi control poate ajunge la un echilibru 
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prin inteligenţă superioară, un bun moral, o 
atitudine ofensivă, securitate, surpriză, flexibilitate 
şi o structură organizaţională adaptată misiunii. 
Trebuie să preîntâmpinăm acţiunile asimetrice ale 
inamicului, atacându-i coeziunea şi fluxul ciclului 
operaţional.

Un adversar trebuie să planifice, să câştige 
sprijin, să se mişte, să acţioneze, să atace şi să 
se regrupeze în cursul unei operaţiuni sau pentru 
susţinerea unei cauze. Îl putem face să eşueze 
oricând în cursului acestui proces – ideal ar fi 
înaintea fazei sale de atac. Nu e decât o chestiune 
de a câştiga un avantaj poziţional, mintal sau fizic, 
în faţa unui inamic. Adversarii noştri sunt adepţii 
avantajului poziţional, pe care îl obţin printr-o 
acţiune asimetrică împotriva moralului nostru sau 

a zonei organizaţionale. Îi putem opri, folosind şi 
noi aceleaşi tactici. 

Ţintirea asimetrică (anihilează, distruge, 
subminează, degradează) a moralului inamicului 
şi a zonei organizaţionale, folosită în schimbul 
abordării tradiţionale, previzibile, standard, 
convenţionale împotriva puterii fizice, oferă o 
victorie mai rapidă, eficientă. Împiedicându-ne 
indirect inamicul să domine populaţia locală, a 
nu permite acestor organizaţii să folosească zone 
sigure, subminându-le resursele financiare şi alte 
resurse, anihilându-le utilizarea eficientă a media, 
prezentând corupţia din rândurile lor, dispreţuindu-
le conducerea, întrerupându-le relaţii de putere, 
toate acestea îi vor pune pe adversarii noştri în 
defensivă şi îi vor dezechilibra. 
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O NOUĂ VIZIUNE ASUPRA 
SECURITĂŢII ÎN SPAŢIUL EUROPEAN, 

EURO-ATLANTIC ŞI ÎN LUME 

Evenimentele din interiorul spaţiului euro-
atlantic din ultima decadă a secolului XX şi de la 
începutul secolului XXI au contribuit la desfiinţarea 
sistemului de securitate bipolar şi au condus la 
reconstrucţia unui nou sistem de securitate. În 
cadrul acestei noi structuri de securitate, pericolul 
unui conflict militar generalizat a dispărut, dar au 
apărut alte riscuri şi ameninţări la adresa securităţii. 
Sfidărilor provocate de procesul globalizării, cât 
şi de tendinţele spre regionalizare şi fragmentare 
– care generează un spectru larg de tensiuni şi 
ameninţări – trebuie să li se răspundă prin forme 
de solidaritate noi, prin care să se prevină şi să se 
anihileze crizele sociale de identitate, instabilitatea 
politică a unor zone, traficul de droguri, arme, 
materiale radioactive şi fiinţe umane. Mai mult, 
pe plan internaţional, lumea traversează o situaţie 
fără precedent, fiind profund marcată de acţiunile 
iraţionale ale unor forţe ce promovează terorismul 
ca mijloc de divizare a comunităţii internaţionale 
şi de slăbire a stabilităţii mondiale, în general. 

Aceste fenomene şi procese au dus la creşterea 
complexităţii relaţiei dintre procesele interne şi cele 
externe ale securităţii naţionale, ceea ce complică 
şi mai mult calea spre identificarea cauzelor 
evoluţiilor negative din mediul de securitate şi a 
modalită-ţilor de „tratare” a acestora.

1. Mediul de securitate în spaţiul european 
- oportunităţi, responsabilităţi, noi provocări

După căderea regimurilor comuniste din centrul 
şi estul continentului european, urmările în planul 
securităţii la nivel regional au fost profunde şi, 
deopotrivă, pozitive şi negative. 

Drept urmare, mediul de securitate a fost 
marcat de căderea zidului Berlinului şi reunificarea 
Germaniei, dezintegrarea Uniunii Sovietice şi 
a RSF Iugoslavia – procese care au determi-
nat modificări profunde în planul reconfigură-
rii raportului de forţe la nivel global şi regional, 

Dr. Constantin-Gheorghe BALABAN 

apariţia dar şi dispariţia de pe arena internaţională 
a unor state, redesenarea unor frontiere etc. Europa 
a intrat, astfel, într-o nouă eră. O eră marcată, însă, 
de incertitudine şi instabilitate, din cauza apariţiei 
şi proliferării de noi provocări, riscuri şi ameninţări 
în materie de securitate, generate nu numai de 
dezintegrarea fostei URSS, ci şi a glacis-ului său 
central european. 

Războiul din Golf şi războiul civil din Iugoslavia 
au spulberat starea iniţială de „euforie pacifistă” 
a perioadei care a urmat războiului rece. În locul 
acestuia, lumea a fost confruntată cu un număr tot 
mai mare de conflicte, multe dintre ele neprevăzute 
– escaladarea acestora depăşind estimările şi 
conferindu-le o anvergură „internaţională”. Mai 
mult, au lipsit „mijloacele abordării eficiente” a 
acestor conflicte.

Organizaţiile internaţionale ce au apărut în 
Europa în anii conflictului Est/Vest şi care au 
contribuit la gestionarea acestuia sunt, îndeobşte, 
instituţii care reacţionează. Ele s-au văzut obliga-
te fie să-şi redefinească scopurile, obiectivele 
şi strategiile, fie să dispară, aşa cum a fost cazul 
Tratatului de la Varşovia sau cel al CAER-
ului. Căderea Cortinei de Fier şi, implicit, a 
împărţirii pe din două a Europei a pus problema 
delimitării zonei de responsabilitate şi de acţiune 
atât a organizaţiilor şi instituţiilor internaţionale 
interguvernamentale europene, care au supravie-
ţuit în epoca post-bipolară, cât şi ale celorlalte 
organizaţii create în ultimul deceniu al secolului 
XX - Comunitatea Statelor Independente (CSI) şi 
alte organizaţii din spaţiul central şi est-european, 
ca de exemplu: Grupul Vişegrad, Organizaţia de 
Cooperare Economică la Marea Neagră, Consiliul 
Baltic, Iniţiativa de Cooperare în Europa de Sud-
Est (SECI - proiect destinat să încurajeze dialogul 
şi cooperarea în spaţiul balcanic şi soluţionarea 
pe cale paşnică a litigiilor, prin susţinerea unor 
proiecte de cooperare economică şi comercială de 
tip „transfrontalier” şi „subregional” şi să faciliteze 
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integrarea ţărilor din zonă în structurile europene, 
apărut în toamna anului 1996)1, Iniţiativa Central 
Europeană (ICE)2 etc. 

Ca atare, vechile organisme şi organizaţii 
internaţionale interguvernamentale din Europa, 
care au rezistat cutremurului geopolitic din anii 
1989, 1990 şi 1991, între care: NATO (North 
Atlantic Treaty Organization - pact militar între 
principalele state necomuniste din Europa, Statele 
Unite ale Americii şi Canada, creat în 1949, în 
conformitate cu articolul 51 al Cartei ONU, pentru 
apărarea comună împotriva agresiunii contra unuia 
din statele membre)3, Uniunea Europei Occidentale 
(UEO – ale cărei prerogative şi atribuţii, incluzând 
şi reprezentanţii statelor candidate la admitere în 
UE, indiferent dacă erau sau nu membre NATO, au 
fost transferate Uniunii Europene la sfârşitul lunii 
noiembrie 2000), Uniunea Europeană, Organizaţia 
pentru Securitate şi  Cooperare în Europa (OSCE, 
fostă Conferinţă asupra Securităţii şi Cooperării 
în Europa, la început un proces de consultare 
politică la care participau ţări din Europa, Asia 
Centrală şi America de Nord)4, Consiliul Europei 
(prima organizaţie interguvernamentală europeană 
postbelică, înfiinţată la 5 mai 1949, identificată ca 
organism de promovare a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului) etc. -, au fost constrânse 
să se angajeze rapid în procesul de adaptare la noile 
exigenţe ale situaţiei geopolitice şi geostrategice 
din Europa. 

Şi, complementar acestui efort, a apărut 
şi problema redistribuirii sarcini-lor şi 
responsabilităţilor între ele, concomitent cu 
perfecţionarea mecanismelor lor de funcţionare 
– necesitate determinată de schimbările intervenite 
în mediul de securitate. 

Or, amânările succesive în tranşarea acestei 
chestiuni, într-un mediu saturat de aranjamente 
şi cadre de cooperare în dome-niul securităţii, au 
dus la o nedorită concurenţă interorganizaţională 
cu efecte uneori nefaste pentru securitatea şi 
siguranţa statelor şi cetăţenilor din spaţiul central 
şi est european5.

De asemenea, odată cu sfârşitul Războiului 
Rece s-a sperat că Organizaţia Naţiunilor Unite 
(ONU) va renaşte şi îşi va asuma, după decenii de 
blocaj datorat veto-urilor superputerilor, în mod 
real, rolul visat de fondatorii săi în activităţile 
pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţiona-
le – activitatea în mediul internaţional de securitate 
fiind, în prezent, mult mai periculoasă6 şi mai 

pretenţioasă decât cea iniţială, pentru care ONU 
a fost creată. Lumea în care trăim este supusă, în 
continuare, altor numeroase ameninţări, alături de 
foamete, decalaje economice şi inegalităţi sociale7. 
Necesitatea eficientizării activităţii organizaţiei şi 
a creşterii rolului său pe plan internaţional este 
acum mai necesară ca oricând, pentru a contribui 
la crearea unui sistem mai coerent şi eficient de 
gestionare a crizelor şi conflictelor, de prevenire 
a războiului devastator8. Cu atât mai mult, dacă 
se au în vedere transformările preconizate în Irak, 
interacţiunea ONU – organizaţii regionale în 
stabilizarea postconflict, în problemele Orientu-
lui Mijlociu şi Africii, ale Bosniei-Herţegovina, 
Kosovo şi Georgiei-Abhaziei, în adaptarea la 
sfidările şi oportunităţile lumii contemporane. 

Proliferarea riscurilor globale impune genera-
rea unor soluţii de securitate globală şi dezvoltarea 
unor noi tipuri de solidaritate internaţională. 
Problema – aşa cum se menţionează şi în unele 
lucrări de specialitate - este simultan atât una 
intrinsec procesuală (vizând detectarea şi stimu-
larea tendinţelor care converg spre securitatea 
globală), cât şi una de proiecţie instituţională (de 
angajare a instituţiilor internaţionale existente, 
eventual, de articulare a unor noi edificii 
instituţionale în măsură să asigure suportul practic 
al securităţii globale). 

Investigaţiile de teren permit unor analişti9 şi 
câteva observaţii pertinente şi, credem, sugestive 
pentru viitor. O primă observaţie ar fi aceea potrivit 
căreia potenţialul de generare a unor soluţii de 
securitate globală ale mecanisme-lor instituţionale 
şi al structurilor din sistemul ONU s-a dovedit, cel 
puţin până acum, limitat10. Şi, o a doua observaţie 
– structurile regionale de securitate şi cooperare, 
articulate în diverse contexte în ultimele decenii, 
fie şi-au diminuat forţa acţională, fie se află încă 
în etapa începuturilor. În acest sens, avem în 
vedere atât OSCE - organizaţie pan-europeană 
cu implicare nord-americană, cât şi mecanismele 
de securitate ale UE, aflate încă în faza proiecţiei 
iniţiale şi a primelor teste de teren. 

Dincolo de ezitările inerente începuturilor, forţa 
potenţială a structurilor regionale de securitate, 
mai ales în ceea ce priveşte UE, ar putea fi una 
semnificativă.
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2. Noi modalităţi de abordare a riscurilor 
asimetrice şi nonconvenţionale. Evaluarea 
provocării

Evenimentele din interiorul spaţiului euro-
atlantic din ultima decadă a secolului XX şi de la 
începutul secolului XXI au contribuit la desfiinţa-
rea sistemului de securitate bipolar şi au condus 
la reconstrucţia unui nou sistem de securitate11. În 
cadrul acestei noi structuri de securitate, pericolul 
unui conflict militar generalizat a dispărut, dar au 
apărut alte riscuri şi ameninţări la adresa securităţii. 
Sfidărilor provocate de procesul globalizării12, cât 
şi de tendinţele spre regionalizare şi fragmentare 
– care generează un spectru larg de tensiuni şi 
ameninţări trebuie să li se răspundă prin forme 
de solidaritate noi, prin care să se prevină şi să se 
anihileze crizele sociale de identitate, instabilitatea 
politică a unor zone, traficul de droguri, arme, 
materiale radioactive şi fiinţe umane. Mai mult, 
pe plan internaţional, lumea traversează o situaţie 
fără precedent, fiind profund marcată de acţiu-
nile iraţionale ale unor forţe ce promovează 
terorismul ca mijloc de divizare a comunităţii 
internaţionale şi de slăbire a stabilităţii mondiale 
– în general13. Aceste fenomene şi procese au dus 
la creşterea complexităţii relaţiei dintre procesele 
interne şi cele externe ale securităţii naţionale, 
ceea ce complică şi mai mult calea spre identifica-
rea cauzelor evoluţiilor negative din mediul de 
securitate şi a modalităţilor de „tratare” a acestora. 
Ameninţările pot apărea atât pe plan intern, cât 
şi extern şi, în termeni generali, pot fi descrise ca 
fiind asimetrice şi nonmilitare. Ele se manifestă 
sub o varietate de forme, cum ar fi terorismul, 
dezastrele, secătuirea resurselor etc., şi îşi fac tot 
mai mult simţită prezenţa la nivel global, regio-
nal şi subregional - ameninţările actuale relevând 
tot mai mult vulnerabilităţile statelor14, ceea ce 
impune, în mod firesc, un proces de regândire a 
conceptelor referitoare la problematica securităţii 
şi a demersurilor practice de realizare a acestora.

Desigur, ameninţările, pericolele, riscurile şi 
vulnerabilităţile pot fi conştientizate în mod diferit, 
iar definirea lor, inclusiv a incertitudinilor, este în 
primul rând o problemă de percepţie. În literatu-
ra de specialitate se face tot mai mult referire la 
faptul că sensibilităţile generate de problemele 
istorice deschise, nivelul de dezvoltare economică, 
puterea militară, ambiţiile hegemonice, interesele 
naţionale, apartenenţa sau nu la o alianţă militară 

funcţională pot da percepţiei sensuri diferite, cu 
nuanţe şi particularităţi naţionale sau de grup15. Se 
poate chiar afirma că ameninţările actuale nu pot fi 
sesizate în totalitate, întrucât unele dintre acestea, 
apreciate a fi dominante în cadrul percepţiei, ar 
putea fi nesemnificative în realitate. Or, acest 
punct de vedere face necesară departajarea 
între ameninţările care pot aduce daune serioase 
securităţii naţiunii şi cele care fac parte din fami-
lia cotidiană a incertitudinilor, proprii competiţiilor 
economice16.

În viziunea României, riscurile apariţiei unei 
confruntări militare tradiţionale pe continentul 
european s-au diminuat semnificativ, deşi - aşa 
cum se menţionează în Carta Albă a securităţii şi 
apărării naţionale - mai persistă, încă, fenomene de 
instabilitate şi criză la nivel subregional şi tendinţa 
de fragmentare, marginalizare sau izolare a unor 
state17. Interesele şi obiectivele de securitate ale 
statelor europene nu sunt însă generatoare de stări 
conflictuale, iar mediul de securitate este influenţat 
pozitiv atât de procesele de integrare europeană 
şi euro-atlantică, cât şi de extinderea comunităţii 
statelor care împărtăşesc şi promovează valorile 
democraţiei şi economiei de piaţă, de adâncirea 
colaborării regionale18.

Principalii factori de risc externi la adresa 
securităţii naţionale a României, noile provocări 
şi vulnerabilităţi în situaţia internă sunt dezvoltate 
în Strategia de securitate naţională a României 
adoptată de Parlamentul României prin Hotărârea 
nr. 36 din 18 decembrie 2001 şi, mai recent, în Carta 
Albă a securităţii şi apărării naţionale. 

Se consideră, însă, că România va trebui să 
gestioneze, în continuare, o serie de vulnerabilităţi 
generate de procesul de tranziţie structurală internă 
- reforma justiţiei, lupta împotriva corupţiei şi 
reforma administraţiei, integrarea socială, existenţa 
unor disparităţi economice la nivel local etc., care, 
aşa cum se evidenţiază în documentul elaborat de 
Guvernul României, „în anumite circumstanţe, pot 
contribui la creşterea impactului acestor surse de 
risc asupra securităţii naţionale”19.

3. O nouă viziune asupra securităţii. 
Securitatea individuală şi noile dimensiuni ale 
securităţii

Securitatea se realizează la toate nivelurile de 
organizare socială – individ, grup, stat, alianţe, se 
manifestă în toate domeniile vieţii sociale - şi se 
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realizează de către puterea politică. În acelaşi timp, 
securitatea trebuie să îndeplinească cumulativ mai 
multe condiţii: să fie o acţiune a statului desfăşurată 
pe baza unui sistem normativ; să fie de competenţa 
unor instituţii; puterea politică să fie legitimă şi să 
primeze supremaţia legii; întemeierea acţiunilor 
pe un sistem de valori acceptate de către societate; 
respectarea drepturilor omului în conformitate 
cu reglementările internaţionale la care statul 
este parte; şi, nu în ultimul rând, să nu producă 
insecuritate altor entităţi.

În proiectarea şi realizarea securităţii 
naţionale este necesar să se identifice factorii 
mediului de securitate (politici, economici, 
sociali, demografici, militari, ecologici etc.), care 
generează conflicte, violenţe sau război, pentru 
ca statele să fie pregătite să răspundă la pericole 
iminente existenţei lor. Cadrul actual şi dinamica 
evenimentelor politico-militare evidenţiază cu 
claritate că securitatea şi, implicit, apărarea 
depăşesc sfera de responsabilitate a unei singure 
ţări, determinând o implicare mai mare a statelor 
democratice şi a organismelor internaţionale 
specializate în protejarea şi promovarea lor. El nu 
se mai limitează doar la apărarea pur militară, ci 
include şi aspectele non-militare. Cu alte cuvinte, 
în definirea conceptului de securitate s-a conturat 
tot mai clar o nouă tendinţă – dimensiunea mili-tară 
a acestuia pierde din importanţă în faţa unor noi 
dimensiuni.

Ameninţarea militară externă la adresa 
integrităţii statului naţional este înlocuită acum 
de noi ameninţări neconvenţionale, aşa cum sunt 
terorismul, traficul de droguri şi deşeuri nucleare 
ori conflictele etnice – fenomen ce va produce 
extinderea conceptului de securitate. Cu atât mai 
mult cu cât acestora li se adaugă gravele probleme 
economice şi discrepanţele sociale, problemele de 
mediu şi, nu în ultimul rând, dezastrele umanitare. 

Securitatea naţională presupune, deci, în mod 
obiectiv, luarea în considerare, pe lângă dimensiunea 
militară şi a altor dimensiuni, de ordin economic, 
social, cultural, ecologic, informaţional, psihologic 
etc., a căror pondere, după cum se constată, este în 
permanentă creştere. O stare de fapt conştientizată 
oportun şi la nivelul Organizaţiei Tratatului 
Atlanticului de Nord (NATO), care, la 8 noiembrie 
1991, deja adopta o nouă concepţie strategică – 
document prin care erau identificate noi provocări 
şi riscuri la adresa securităţii internaţionale. 
Principalul risc pentru NATO avea să-l constituie nu 

ameninţarea unui atac simultan, pe scară largă, pe 
fronturile sale europene ca în trecut, ci „consecinţele 
adverse ale instabilităţii ce poate apărea ca urmare 
a dificultăţilor economice, sociale şi politice şi 
rivalităţile etnice şi disputele teritoriale”20. 

Barry Buzan - unul din teoreticienii importanţi 
din perioada post-război rece care au încercat să 
remodeleze conceptul de securitate - a identificat 
cinci domenii esenţiale, în care securitatea este 
relevantă pentru consideraţiile de politică mondială 
(societatea, economia, politica, mediul şi domeniul 
militar) şi a explicat ce se înţelege prin aceste 
domenii. Astfel, domeniul societal se referă la 
relaţiile de identitate colectivă; domeniul economic 
include relaţii economice, de producţie şi finanţe; 
domeniul politic constă în relaţii de autoritate, 
guvernare şi recunoaştere; domeniul mediului este 
dat de interacţiunea dintre activitatea umană şi 
biosferă, în timp ce domeniul militar se bazează pe 
o relaţie de coerciţie. La fel şi la nivelul ONU, într-
un Raport realizat în cadrul Progra-mului Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (Raport privind Dezvoltarea 
Umană)21, se identificau şapte dimensiuni ale 
securităţii internaţionale, existente la toate nivelurile 
de venituri şi dezvoltare naţională: securitatea 
economică; securitatea hranei; securitatea mediului; 
securitatea personală; securitatea comunităţii şi 
securitatea politică. Ca noutate, Raportul explica 
termenul de securitate individuală (human 
security), pe care îl definea mai întâi ca „siguranţa 
faţă de ameninţări cronice, precum foametea sau 
bolile şi represiunea” şi apoi ca „protecţie în faţa 
modificărilor bruşte şi dureroase ce afectează viaţa 
de zi cu zi – fie la domiciliu, fie la locul de muncă 
sau în comunităţi”. 

Un punct de vedere similar avea să fie exprimat, 
în anul 2000 şi de Kofi Annan, secretarul general 
al ONU – securitatea internaţională nemaiputând 
fi înţeleasă în termeni puri militari. Mai degrabă, 
menţiona înaltul funcţionar ONU, securitatea 
trebuie să cuprindă „dezvoltarea economică, 
justiţia socială, protecţia mediului, democratizarea, 
dezarmarea şi respectul pentru drepturile omului şi 
normele de drept”.

În aceste condiţii, se pot evidenţia două 
aspecte principale. Pe de o parte, diversitatea şi 
complexitatea concepţiilor de securitate colectivă 
şi de securitate naţională, iar pe de altă parte, 
amplificarea eforturilor tuturor statelor de a se 
integra în procesul de dialog şi cooperare, ca 
alternative viabile la vechile politici de confruntare, 
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de menţinere a echilibrului prin înarmare, de 
promovare a intereselor marilor puteri prin forţă şi 
dictat. Secolul XXI consacră formula structurilor 
şi organizaţiilor de securitate interconectate.

4. Dezvoltarea unor mecanisme de 
asigurare a securităţii naţionale, subregionale, 
regionale şi globale bazate pe prevenirea 
conflictelor, creşterea rolului modalităţilor 
diplomatice şi a capacităţilor de management al 
crizelor

 Dacă situaţia geopolitică şi geostrategică a 
cunoscut la început de secol XXI transformări 
profunde, cu urmări esenţiale asupra stării de 
securitate a tuturor statelor, asupra capacităţii 
acestora de a-şi promova şi proteja interesele 
naţionale ori ale coaliţiilor din care fac parte, 
şi lumea a devenit tot mai complexă şi mai 
interdependentă, iar fenomenul globalizării 
este ireversibil, atunci succesul acţiunilor de 
securitate va fi generat numai prin cooperarea 
multidimensională a comunităţii internaţionale, 
prin dialog în cadru organizat şi prin afirmarea reală 
şi posibilă a acţiunilor organizaţiilor internaţiona-
le interguvernamentale. 

Rezultă, aşadar, că între politica externă şi 
cea de securitate trebuie să existe o foarte strânsă 
legătură, atât în ceea ce priveşte obiectivele lor 
(promovarea intereselor generale ale comunităţii), 
cât şi mediul în care acţionează, fapt demonstrat, de 
exemplu, de existenţa în cadrul Uniunii Europene 
a unui pilon de „politică externă şi de securitate 
comună” (pilonul 2), chiar dacă, la nivel statal, 
există ministere distincte ale afacerilor externe 
şi ale apărării naţionale. Ele se potenţează şi se 
sprijină reciproc, în sensul că o politică externă 
eficientă face să crească garanţiile de securitate, 
iar o politică de securitate eficace determină într-
o mare măsură valoarea deciziilor şi acţiunilor 
externe ale comunităţii. 

Riscurile de securitate şi stabilitatea pot fi, 
astfel, sensibil diminuate prin integrarea în sisteme 
de securitate colectivă, prin legarea securităţii 
interne de cea externă, de aranjamentele regionale 
şi internaţionale. Iar în viitor, proiecţia stabilităţii 
pe plan regional va ţine tot mai mult de dinamica 
folosirii cadrului de securitate prin cooperare 
reprezentat de multiplele aranjamente regionale 
de securitate la care statele sunt parte22. Astăzi, 
mai mult decât altă dată, politica de securitate şi 

apărare se bazează pe relaţii bi şi multilaterale 
ale statelor, conducând la formarea de coaliţii şi 
alianţe militare, adevărate structuri internaţionale 
de securitate colectivă. Ele n-au însă numai 
semnificaţia unui import de securitate, ci şi pe 
aceea a obligaţiei exportului de securitate în sensul 
participării la apărarea celorlalte state membre 
ale organizaţiei respective, ca şi la operaţiunile 
umanitare şi de sprijinire a păcii, în scopul 
demonstrării solidarităţii internaţionale23. 

O caracteristică importantă şi constantă a 
evoluţiei comunităţilor umane la începutul acestui 
secol este globalismul (una din consecinţele 
globalizării se regăseşte în impactul direct pe 
care evoluţii şi procese transnaţionale îl au asupra 
securităţii naţionale, precum şi în propagarea într-un 
efect de cascadă a ameninţărilor neconvenţionale la 
nivel internaţional), iar politica externă nu mai este 
apanajul statelor naţionale24. Până şi securitatea, 
atât de „intim legată încă de ideea naţională”, 
manifestă în ultimii ani „o accentuată tendinţă de 
globalizare”, politica internaţională de securitate 
şi dezvoltare aflându-se, la nivel mondial, în 
competenţa exclusivă a Naţiunilor Unite, care se 
pot sprijini pe activitatea diferitelor organizaţii 
internaţionale regionale, chiar dacă rolul ONU 
rămâne incert în continuare25. 

În actuala conjunctură internaţională, politica 
externă şi de securitate globală trebuie să găsească 
„modalităţile de a menţine integritatea tuturor 
comunităţilor umane existente”, asigurând, în 
acelaşi timp, „coeziunea şi integrarea lor”. În acest 
proces de „onusizare” a lumii, un rol important 
trebuie să-l aibă dreptul internaţional, căci „fără 
legitimitate şi legalitate nu există nici o comunitate, 
iar fără justiţie internaţională am putea recădea în 
barbarie”26. 

Diferitele reprezentări ale statelor în raport 
cu domeniul securităţii naţiunii sunt consecinţa 
directă a varietăţii modelelor teoretice utilizate în 
investigarea şi interpretarea stării de securitate.

NOTE:

1 State participante: Albania, Bosnia-Herţegovina, 
Bulgaria, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, 
Grecia, Republica Moldova, România, Slovenia, Turcia, 
Ungaria şi Uniunea Serbia – Muntenegru.

2 Formă flexibilă şi pragmatică de cooperare interzonală 
şi interregională, care reuneşte 10 state din Europa de Sud-Est 
(Albania, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, FYROM, 
Moldova, România, Slovenia, Ucraina şi Uniunea Serbia-
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Muntenegru), cinci state din Europa Centrală (Austria, 
Cehia, Polonia, Slovacia şi Ungaria), Italia şi Bielorusia. 
Deciziile ICE (documente politico-economice, declaraţii şi 
recomandări) sunt adoptate prin consens în cadrul reuniunilor 
şefilor de guvern şi miniştrilor de externe. Domenii prioritare: 
agricultură, transporturi, energie, crimă organizată, mediu, 
întreprinderi mici şi mijlocii, turism etc.

3 Organizaţie internaţională în care ţările membre îşi 
păstrează suveranitatea şi independenţa. Activează, încă de 
la crearea sa, pentru instaurarea unei ordini juste, paşnice şi 
durabile în Europa. Supravieţuind războiu-lui rece, NATO 
şi-a schimbat politica, adoptând un nou concept strategic, 
fără a-şi modifica tratatul originar, prin îndeplinirea unor noi 
misiuni (misiuni non-art.5). După Summit-ul de la Praga, din 
noiembrie 2002 şi, Istanbul, iunie 2004, adaptarea NATO la 
noile realităţi şi condiţii ale secolului XXI continuă. Se adoptă 
poli-tica de securitate în afara spaţiului euro-atlantic.

4 A devenit organizaţie începând cu ianuarie 1995.
5 M. VASILE-OZUNU, I. MUNTEANU, T. IULIAN, G. 

CIASCAI, Geopolitică şi geostrategie. Studii, Bucureşti, 
2002, pp. 79-84.

6 Ameninţarea teroristă, problema proliferării armelor 
de distrugere în masă, amploarea traficului de arme, droguri 
şi fiinţe umane; instabilitate financiară la nivel naţional, 
ca urmare a circulaţiei fluctuante a capitalului în lume; 
conflicte etnice care au dus la schimbarea unor graniţe statale 
recunoscute iniţial de ONU etc. 

7 Jumătate din populaţia globului încă trăieşte cu mai puţin 
de 2 euro pe zi, iar în fiecare an 45 de milioane de oameni mor 
de foame şi malnutriţie – realităţi ce impun rezolvarea prin 
cooperare a marilor probleme cu care se confruntă omenirea.

8 Conform Strategiei europene de securitate, după 
1990, peste patru milioane de oameni şi-au pierdut viaţa în 
conflictele militare, iar peste zece milioane şi-au părăsit 
căminele sau ţările.

9 Col. (r.) prof.univ.dr. Dumitru IACOB, Universita-tea 
Naţională de Apărare, dr. Maria IACOB, Academia Tehnică 
Militară, Corelaţii posibile între securitatea naţională, 
securitatea regională şi proiecţia globală a securităţii, 
Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice „România, NATO 
şi securitatea Europei”, Bucureşti, Cercul Militar Naţional, 
26.11.2003.

10 Prezentă pe teren în zona „marilor conflicte” ale post-
războiului rece, ONU nu reuşeşte, cel puţin nu încă, să genereze 
soluţii instituţionale eficiente atât în situaţiile preconflict, cât 
şi mai ales în cele postconflict. Vocaţia universală şi valenţele 
democratice ale acţiunii ONU sunt valori care se cer a fi 
recuperate şi revigorate. 

11 Prin sisteme de securitate se înţelege un ansamblu 
de principii şi norme adoptate de un grup de state, precum 
şi instituţiile prin care se verifică şi, la nevoie, se impune 
respectarea acestora. Pentru detalii se poate consulta Curs de 
doctrine politico militare, Partea a IV-a, Politici şi strategii de 
securitate, Ed. Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 
2003, p. 105.

12 În raportul Secolul global – globalizare şi securitate 
naţională, publicat de Universitatea Naţională de Apărare din 
Washington D.C., se precizează că: „Globalizarea descrie era 
începută după războiul rece. Această eră este caracterizată 
de o economie energetică alimentată de ritmul accelerat al 
transferului telecomunicaţiilor şi tehno-logiei informaţiilor. 
În mare, globalizarea este procesul creşterii activităţii 
internaţionale în multe domenii, ceea ce creează legături 
mai strânse, interdependente, posibilităţi şi vulnerabilităţi 
mai mari pentru toţi. De aceea, secolul XXI va fi cu adevărat 
primul secol global”.

13 Strategia de Securitate Naţională a României, 
Bucureşti, 2001, p. 3.

14 Îndeosebi după evenimentele de la 11 septembrie 
2001, din Statele Unite, şi 11 martie 2004, de la Madrid. 
Şi, mai recent, dubla catastrofă aeriană din Rusia, urmată 
de operaţiunea comandoului pro cecen la şcoala din Beslan 
– loc al unei sângeroase luări de ostateci, la începutul lunii 
septembrie 2004, în Osetia de Nord.

15  Vezi col.dr. Gr. ALEXANDRESCU, „Ameninţări, 
pericole şi riscuri. Percepţii actuale, delimitări conceptuale”, 
în Impact Strategic Nr.3/2004, pp.81-84.

16  Dr. Francisc TOBĂ, Decizia politică şi securitatea 
naţiunii, Ed. Licorna, 2003, pp.28-29.

17 Carta Albă a securităţii şi apărării naţionale, Guvernul 
României, Bucureşti, 2004, p. 2.

18 Strategia de securitate naţională, Bucureşti, 2001, p. 
14.

19 Ibidem, p. 3.
20 The Alliance’s Strategic Concept agreed by the Head 

of State and Government participating in the meeting of the 
North Atlantic Council, Roma 1991 Nato Basic Texts, http://
www.nato.int/docu/basictxt/

21 United Nations Development Programme (U.N.D.P.), 
Human Development Report 1994, New York, Oxford 
University Press, p. 23.

22 Un exemplu edificator este proiecţia stabilităţii la 
nivelul Europei de Sud-Est, post-aderare. 

23 Vezi şi, I. DRAGOMAN, C. MILITARU, C. 
PANDURU, Relaţii internaţionale actuale: generarea 
securităţii, păcii şi războiului în secolul XXI, minimizarea 
dezordinii şi creşterea solidarităţii internaţionale, 
umanizarea afacerilor globale în mileniul al treilea, Ed. 
Intergraf, Reşiţa, 2004, pp. 140-151. 

24  A se vedea, în acest sens, cooperarea dintre Statele 
Unite şi Rusia cu ONU şi UE în elaborarea planului de pace 
în criza israelo-palestiniană şi garantarea aplicării „foii de 
parcurs”, care prevede crearea unui stat palestinian până în 
2005.

25 Dispariţia bipolarismului a determinat Statele Unite, 
unica superputere rămasă în arena mondială, să ignore 
organizaţia mondială şi să acţioneze fără ONU, atunci când nu 
se putea obţine consensul membrilor permanenţi ai Consiliului 
de Securitate.

26 I. DRAGOMAN, C. MILITARU, C. PANDURU, op. 
cit., p.143.

General de brigadă (r.) prof. univ. dr.  Constantin-Gheorghe BALABAN este profesor 
consultant în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare.
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TEHNOLOGIA ACŢIUNII MILITARE
Dr. Eugen SITEANU 

Dr. Sorin TOPOR

Complexitatea mijloacelor tehnice contem-
porane ne conduce spre  caracteristica de 
bază rezultată din implementarea majorităţii 
realizărilor de vârf ale ştiinţei teoretice şi 
aplicate. Cunoaşterea tehnologică, analizată 
sub cele două aspecte, ca ştiinţă şi ca activitate 
practică,  reprezintă cunoaşterea despre modul 
de a produce bunuri sau servicii. Considerăm 
că pregătirea personalului miliar pe specialităţi 
reprezintă un aspect extrem de important pentru 
a dezvolta performanţa în domeniul militar. 
Rezultatele confruntărilor militare contemporane 
au depins de performanţele comandamentelor 
(a echipelor de specialişti) şi nu de comandanţii 
care se considerau unici şi atotştiutori. De aceea, 
în sistemele militare, mai este nevoie de personal 
uman specializat.

Astăzi, tot mai mult, se utilizează, în mediile 
academice şi nu numai, sintagme precum „societate 
informatică”, „societate informaţională”, „cunoaş-
tere” şi „tehnologie”. Aparent, nimic nu este nou, 
însă considerăm că este extrem de important, 
pentru a găsi noi interpretări, să fie înţeles sensul 
corect al acestora. Între ştiinţă şi filozofie, dar 
şi între tehnologie şi ştiinţă, există interrelaţii 
numeroase, unele dintre ele fiind prezentate în 
continuare.

Astfel, complexitatea mijloacelor tehnice 
contemporane ne conduce spre caracteristica de 
bază, rezultată din implementarea majorităţii 
realizărilor de vârf ale ştiinţei teoretice şi aplicate. 
De aceea, putem afirma, cu real temei, că acest 
progres al ştiinţei, în general, se bazează pe 
dezvoltarea tehnologică, prin care vom înţelege 
acel proces de a produce un bun oarecare sau 
un serviciu. Cunoaşterea tehnologică reprezintă 
cunoaşterea despre modul de a produce bunuri 
sau servicii. 

Conceptul de tehnologie poate fi analizat 
sub două aspecte: 1) ca ştiinţă şi 2) ca activitate 
practică. Ambele aspecte vor interrelaţiona 
permanent şi se vor completa reciproc. 
Transformările în domeniul cunoaşterii ştiinţifice 

vor genera permanent inovaţii şi invenţii. Însă, 
oricare inovaţie sau invenţie ar fi rămas la nivel 
de studiu aprofundat, dacă nu ar fi fost testate şi 
îmbunătăţite prin aplicaţii practice. 

Domeniul militar, fiind un produs social, se 
înscrie pe deplin în această idee. Înţelegerea, 
explicarea şi stimularea progresului tehnologic, în 
condiţiile revoluţiei ştiinţifice şi tehnice actuale,  şi 
ale revoluţiei în domeniul militar ridică importante 
probleme epistemologice şi, ca atare, în continuare, 
vom încerca o nouă abordare a ceea ce reprezintă 
ştiinţa militară, tehnologia acţiunii militare şi care 
sunt relaţiile dintre acestea. Toate reprezintă forme 
ale întregului proces tehnologic militar. 

Pentru conceptul general de „tehnologie” se 
cunosc mai multe definiţii, dintre care le vom 
prezenta doar pe cele ce sunt cel mai des uzitate: 

Tehnologie - 1. ştiinţă a metodelor şi a 
mijloacelor de prelucrare a materiilor prime, a 
materialelor şi a datelor; 2. ansamblul proceselor, 
al metodelor, operaţiilor etc., pentru realizarea 
unui anumit produs (<fr. technologie), potrivit 
Dicţionarului de neologisme.

Tehnologie – 1. Ştiinţă care se ocupă cu 
studiul procedeelor şi mijloacelor de prelucrare 
a materialelor. ~a metalelor; 2. Ansamblu de 
procedee şi de metode folosite în scopul obţinerii 
unui produs1.

 „Tehnologia nu este exact ştiinţă aplicată, ci 
implică forme de cunoaştere şi stiluri de activitate 
fundamental diferite – iar acest lucru poate fi o 
descoperire majoră pentru istoricii tehnologiei, dar 
este puţin probabil să fie o surpriză pentru oamenii 
de ştiinţă şi inginerii maturi care şi-au acordat 
timpul de a gândi cu grijă asupra acestei discuţii”2. 
Aşa cum „ştiinţa nu este numai cunoaştere, ci şi 
practicarea ştiinţei, căutarea de noi legităţi, de noi 
proprietăţi ale materiei, la fel şi tehnologia nu este 
numai cunoaştere, ci şi practică”3. „Tehnologia 
este o extindere a organelor omului, în special a 
mâinii, ca arhetip al tuturor artefactelor, un mijloc 
de progres cultural, moral şi intelectual”4.

Practica tehnologiei este ştiinţă aplicată. 
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În secolul trecut, cu ajutorul matematicii 
aplicate, al informaticii, al fizicii etc., ştiinţe care 
conţin procedee specifice, s-au putut crea unele 
instrumente care, ulterior, le-au permis oamenilor 
să gândească tehnologic şi să ajungă astfel la 
cunoaşterea propriu-zisă a fenomenelor. De aceea, 
considerăm că, şi pentru domeniul militar, pornind 
de la o gândire tehnologică, se poate ajunge la o 
mai corectă şi completă cunoaştere a fenomenelor 
militare propriu-zise. Aceasta se explică prin faptul 
că, în trecut, se pornea de la procesul de cunoaştere, 
pentru a se ajunge la cel tehnic, iar astăzi se 
produce trecerea de la tehnică şi tehnologie la 
procesul de cunoaştere. De exemplu, rachetele de 
croazieră, tancurile, navele sau aeronavele de luptă 
multifuncţionale etc. au impus folosirea proceselor 
tehnice de mare complexitate, proprii obiectivelor 
lor, generând o nouă tehnologie a conflictelor, de 
tip asimetric, pe spaţii ample, fără o delimitare 
precisă, cu implicaţii nu numai sub aspect pur fizic, 
al bătăliei clasice, ci şi cibernetic, moral, electronic 
etc. Astfel, la cumpăna dintre milenii, s-a modificat 
relaţia ştiinţă-tehnologie, întrucât ştiinţele 
fundamentale impun, cu necesitate, în profunzimea 
lor, utilizarea de noi tehnici şi tehnologii pentru a 
evidenţia realitatea şi fenomenul militar.

Prin producerea schimbărilor radicale ale 
reprezentării Cosmosului, vieţii, gândirii, inter-
venţia tehnologiei în fundamentarea ştiinţei 
militare a devenit elementul specific al acestui 
secol. Tehnologia va ajuta progresele ştiinţei 
militare în studiul luptei armate, tacticii, artei 
operative, strategiei şi nu numai.

Considerăm ca o cerinţă esenţială enunţarea 
primordială a sistemului referenţial faţă de care se 
defineşte tehnologia.

Tehnologia militară poate fi şi ştiinţă militară, 
şi aplicaţie militară reflectată atât în tehnici, 
procedee şi proceduri militare, cât şi în dispozitive 
acţionale specifice desfăşurărilor de forţe militare 
în sine. Tocmai de aceea, motivul care s-a situat la 
baza elaborării acestui studiu a constat din necesita-
tea înţelegerii principalelor trăsături ale progre-
sului tehnologic militar actual, întrepătrunderea 
indisolubilă a ştiinţei militare cu practica specifică, 
precum şi înţelegerea mecanismelor logice care se 
creează în cadrul legăturii virtuale dintre aceste 
două elemente. Este uşor de înţeles că mutaţiile 
sociale care caracterizează perioadă contemporană, 
în mod implicit, au produs schimbări şi în domeniul 
militar.

Noul val al revoluţiei tehnologice, considerat 
de către Alvin Toffler „singurul izvor al schimbării 
în societate”5, a indus şi în domeniul militar 
un fenomen inedit, reprezentat de digitalizarea 
câmpului de luptă. Prin implementarea celor mai 
noi metode şi tehnici ale electronicii şi ciberneticii, 
prin miniaturizarea şi robotizarea echipamentelor 
militare, nu putem decât să recunoaştem cât de 
importantă este tehnologia militară şi să formulăm 
cu mai multă claritate consecinţele implementării 
sau ignorării proceselor tehnologice ale viitoarelor 
tipuri de acţiuni, tehnici şi arme.

Prin urmare, tehnologia acţiunii militare 
reprezintă ştiinţa aplicată a îmbinării metodelor 
şi mijloacelor de prelucrare a informaţiilor despre 
un potenţial adversar sau despre un sistem de 
luptă inamic, de realizare a manevrelor în vederea 
neutralizării forţelor luptătoare ale inamicului, în 
vederea impunerii unei decizii cu caracter politico-
militar într-un anumit context şi spaţiu geografic 
bine delimitat. Produsul obţinut prin acţiuni 
militare este, prin urmare, un element coercitiv 
de corectare a unui curs de evoluţie a politicilor 
militare la o tendinţă de evoluţie firească. Nivelul 
de dezvoltare economico-tehnologic al forţei 
militare va fi cu atât mai mare cu cât va creşte 
ritmul implementării descoperirilor şi inovaţiilor 
tehnice pentru domeniul militar.

Este uşor de observat că o analiză a tehnologiei 
nu poate fi abordată în afara unui sistem. De aceea, 
putem spune că ansamblul tehnologiilor dintr-o 
anumită perioadă de timp formează, fără îndoială, 
un sistem, în cadrul căruia putem stabili legături pe 
orizontală, între natura materiilor prime şi mijloacele 
utilizate pentru prelucrarea lor, între cantităţile, 
dimensiunile produselor şi randamentele cu care 
ele sunt realizate. Oricare dezechilibru apărut 
conduce la o schimbare a sistemului, ca urmare a 
proprietăţilor de autostabilizare şi autoorganizare 
care, de regulă, determină progresul domeniului 
sub aspectul performanţei.

Complexul cunoştinţelor, mijloacelor şi 
procedurilor organizate în scopul prelucrării unor 
materii prime, într-un context local şi în condiţii 
economic avantajoase, pentru realizarea produsului 
dorit, este asimilat noţiunii de proces tehnologic. 
Această definiţie confirmă existenţa a trei elemente 
definitorii şi anume: 1) Cunoştinţe, 2) Proceduri şi 
3) Mijloace, prezentate în figura nr. 1.
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Figura nr. 1 – Relaţia între  elementele definitorii 
ale unui proces tehnologic

1) Cunoştinţele reprezintă totalitatea informa-
ţiilor pe care le deţine cineva pentru transformarea 
unor materii prime într-un produs finit. Ele pot fi 
din diverse domenii ale ştiinţei, adiacente acestui 
proces, spre exemplu, din: matematică, fizică, 
meteorologie, ştiinţa materialelor etc.; 

2) Mijloacele reprezintă elementele materiale 
care efectuează transformarea materiilor prime în 
produsul finit;  

3) Procedurile reprezintă modul în care trebuie 
exploatate mijloacele pentru a se obţine rezultatele 
dorite, în condiţiile determinate, cu pierderi 
minime. De regulă, noţiunii de procedură i se 
atribuie şi cea de know-how.

Trebuie bine înţeles că aceste trei elemente nu 
funcţionează în mod independent, ci interacţionează 
şi se intercorelează prin fluxuri tehnologice.

Similar acestor noţiuni generale ale procesului 
tehnologic vom defini prin proces tehnologic 
al acţiunii militare un ansamblu complex de 
cunoştinţe, proceduri şi tehnici, organizat cu 
scopul de a realiza distrugerea unor mijloace 
sau neutralizarea inamicului, pornind de la 
cunoştinţele furnizate de senzorii proprii (umani 
sau electronici), bazele de date proprii şi extrase 
din experienţa lecţiilor învăţate, în condiţiile 
realizării de pierderi minime. 

Prin urmare, în cadrul unei acţiuni militare, 
tehnologia înseamnă un ansamblu complex de 
cunoştinţe, armament şi tehnică specifică, precum 
şi proceduri organizate în cadrul unui sistem de 
luptă (figura 2), în scopul învingerii adversarului 
electronic, într-un context concret şi cu pierderi 
proprii minime. 

În cadrul oricărei acţiuni militare se pot 
identifica un proces şi un flux tehnologic specific 
doar acesteia. Lupta, din punct de vedere sistemic, 
poate fi reprezentată ca o confruntare dintre două 
sisteme antagonice. Finalitatea confruntării o 

reprezintă intrarea sistemelor într-o stare optimă 
de funcţionare, prin anularea relaţiilor antagonice, 
ceea ce presupune fie distrugerea totală a unui 
sistem, fie doar neutralizarea relaţiilor antagonice 
dintre sisteme, fie o nouă relaţionare, care nu mai 
presupune existenţa unor relaţii antagonice. 

Figura 2 – Elementele definitorii

Într-un spaţiu de luptă ideal, sistemul de luptă al 
fiecărui actor, înţelegând prin acest termen o forţă 
armată de oricare nivel şi compunere, va căuta ca, 
într-un timp relativ extrem de scurt, să se adapteze 
la cel al adversarului, odată cu descoperirea 
parametrilor tehnico-tactici şi psihosociali ai 
acestuia. 

Apariţia altor factori perturbatori, determinaţi 
de contextul geopolitic al spaţiului de conflict, 
impune generarea de forme suplimentare de 
autoreglare şi adaptare imediată şi, prin urmare, 
consumarea unui timp în care un inamic abil 
poate realiza, cu un efort şi consum energetic 
minim, efecte dezastruoase sistemului de luptă al 
adversarului. 

Acestea nu vor putea fi compensate, prin 
modernizări „hard”, reprezentate de programe 
de construcţie şi design al platformelor de luptă 
(tancuri, tunuri, avioane, nave etc.), dotare cu 
tehnică şi arme noi, sporirea vitezei etc., sau „soft”, 
reprezentate de tactici şi strategii tradiţionale de 
abordare a operaţiilor, fără implementarea celor 
mai noi descoperiri în ştiinţă şi în domeniul 
războiului informaţional. 

Tehnologia specifică războiului informaţional 
trebuie implementată şi adaptată la cerinţele 
contemporane şi previzibile, pentru dezvoltarea 
forţelor luptătoare, spre a permite atât o acţiune 
imediată, caracterizată de dinamica luptei, cât 
şi acţiuni pe timp mediu şi lung, prin crearea 
decalajului tehnologic. 

Nu o să mai conteze că, în cadrul unui sistem 
de luptă, există cel mai bine pregătit personal 
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în domeniul cercetării de luptă, al observării 
spaţiului de luptă prin mijloace electronice, 
al radionavigaţiei, al ingineriei motoarelor, al 
mentenanţei armamentului etc., elemente vitale 
ale ansamblului sistemului de luptă, acesta 
autodesfiinţându-se prin lipsa posibilităţilor de 
răspuns la factorii determinaţi de acţiunea în 
mediul electronic (electromagnetic, acustic şi 
hidroacustic), cu ameninţări extrem de rapide 
asimetrice şi multispectrale.

În înţelegerea acestui tip de proces tehnologic 
trebuie pornit de la ideea că importanţa elementelor 
componente ale tehnologiei acţiunilor militare este 
practic egală: cunoştinţele militare (formate din 
ansamblul informaţiilor militare, al cunoştinţelor 
teoretice specifice armelor, al regulilor de angajare, 
a experienţei practice, stabilităţii şi antrenamentului 
pentru obţinerea performanţei etc.), procedurile 
(know-how-ul) militare (cunoaştere, doctrine, 
concepţii, procedee, descrieri), precum şi 
instrumentele pentru desfăşurarea acţiunilor de 
luptă (platforme de luptă, staţii şi alte dispozitive 
care facilitează desfăşurarea acţiunilor militare 
cu pierderi minime), corelaţia dintre acestea fiind 
prezentată în figura nr. 2. 

Cunoaşterea trebuie să fie atât precisă, cât şi 
extensivă, pentru că au apărut ştiinţe noi, precum 
biochimia, bioenergetica, biotehnologia etc. Din 
cauza fragmentării pronunţate a ştiinţelor, se impune 
o gândire interdisciplinară a comandanţilor şi 
statelor majore, fără de care, în viitorul apropiat, nu 
se mai poate obţine victoria. Aceasta se explică prin 
creşterea fără precedent a complexităţii proceselor 
şi fenomenelor militare, în contextul globalizării 
şi al mondializării conexiunilor. Aşadar, numai 
interdisciplinaritatea ar mai putea să atenueze şi 
să ajute gândirea militară să aducă corectarea unor 
erori provocate de aceste fragmentări ale ştiinţei 
care au repercusiuni negative în ştiinţa şi practica 
militară.

Comandanţii sunt influenţaţi negativ de această 
fragmentare a ştiinţei care-şi pune pecetea pe 
modul de a gândi al acestora. Remediul constă într-
o gândire integratoare, care să păstreze unitatea 
ştiinţei, într-o gândire care să înmănuncheze 
părţile analizate (studiate) într-un întreg, căci 
specializarea duce inevitabil la separarea în părţi a 
ştiinţei, în general, şi a ştiinţei militare, în special. 

Vasile Cândea afirma cu real temei că 
„interdisciplinaritatea poate fi o metodă, nu 
o ştiinţă nouă, pentru că nu există ştiinţă 

interdisciplinară, ci un mod de abordare a 
interconexiunilor şi interrelaţiilor, o componentă 
filosofică ce consideră ştiinţa ca un întreg”6. Din 
aceste motive, considerăm că interdisciplinaritatea 
ar putea şi trebuie să facă parte din acele proceduri 
ale figurii nr. 1 sau din procedurile militare ale 
figurii nr. 2. Şi, pentru că reintegrarea cunoştinţelor 
reprezintă şi un domeniu al cunoaşterii părţilor ca 
întreg, interdisciplinaritatea ar trebui să fie inclusă 
şi în cunoştinţele (inclusiv militare) prezentate în 
figura nr. 2. Reintegrarea părţilor este necesară în 
conducerea acţiunilor militare pentru obţinerea unei 
reprezentări mai corecte a rezultatelor din analiza 
situaţiei operative şi deschiderea a noi orizonturi de 
aplicare a rezultatelor. Acesta este încă un exemplu 
de gândire aristotelică integrativă.

Cunoştinţele teoretice, exprimate prin 
pregătirea personalului de specialitate, stau la baza 
transformărilor pe timpul proceselor de instrucţie 
şi educaţie, vizând elemente de teoria războiului, 
cunoştinţe de cercetare operaţională, istorie, 
geografie, fizică, alte domenii ale ştiinţelor reale 
care au impact asupra acţiunilor de luptă. Tehnica 
de război este reprezentată de cumulul elementelor 
materiale care permit efectuarea transformării 
intenţiilor de distrugere sau neutralizare a sistemului 
inamic în produsul dorit, adică incapacitarea acestuia 
pentru luptă. Concepţia operaţiei reprezintă modul 
în care trebuie folosită tehnica de război pentru 
transformarea informaţiilor specifice spaţiului 
de luptă (fizic – terestru, aerian, cosmic, naval - 
şi electronic – electromagnetic, hidroacustic), în 
rezultatele dorite, adică incapacitarea inamicului 
electronic aero-naval şi terestru de a acţiona în 
condiţiile oferite de teatrul de acţiune.

Trebuie bine înţeles cum se realizează distincţia 
dintre cunoştinţele militare şi cunoaşterea 
militară. 

Am conturat anterior câteva aspecte privind 
cunoştinţele militare.

Cunoaşterea militară va depinde de informaţii, 
dar reprezintă mult mai mult. Suntem unanim de 
acord cu concepţia potrivit căreia datele provin 
direct din măsurarea unor variabile, iar informaţiile 
sunt date care au fost prelucrate, organizate sau 
structurate într-un anumit fel. Astfel, informaţiile 
prezintă starea sistemului în mod integral sau a 
unor componente ale acestuia. Cunoaşterea, însă, 
caută să înţeleagă procesul de elaborare a lor, să 
producă asociaţii cauzale şi, cel mai important 
pentru domeniul militar, să facă predicţii şi să 
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fundamenteze decizii prescriptive. Cunoaşterea 
reprezintă un amestec de experienţă şi inspiraţie 
specific numai oamenilor (de inteligenţă aplicată), 
manifestată de regulă în procese de conducere. De 
aceea, într-un sistem militar, oricât de performant, 
nu se poate renunţa definitiv la oameni.

În operaţiile moderne se impune creşterea 
performanţelor în activităţile de conducere, prin 
intermediul rigorii ştiinţifice şi al informaticii, 
care a devenit principalul instrument de aplicare a 
modelelor matematice ale cercetării operaţionale, 
pentru determinarea rapidă a celor mai eficiente 
şi eficace variante de acţiune. Aceasta impune 
folosirea personalului cu specializare înaltă, metode 
ştiinţifice de evaluare şi modele adecvate (prin 
aplicarea de tehnici matematice şi simbolice).

Pentru că un sistem militar se caracterizează prin 
ample procese de conducere, cunoaşterea militară 
devine baza generării de principii care vor ghida 
activitatea tuturor componentelor tehnologice. 
Cunoaşterea militară nu poate fi măsurată, oricâte 
păreri s-ar emite sau instrumente s-ar crea în acest 
sens. Pot fi cuantificate doar efectele ei. 

Cunoaşterea militară presupune o extindere şi 
o aprofundare a cunoaşterii ştiinţifice în domeniul 
militar, a adevărului tehnologic despre noutăţi 
şi inovare. Diseminarea cunoaşterii către tot 
personalul unui sistem militar reprezintă o cerinţă 
pentru sistemele militare contemporane, ceea 
ce presupune facilitarea şi utilizarea de mijloace 
moderne de comunicare. De aceea, modificările 
şi accelerările revoluţiei ştiinţifico-tehnice în 
domeniile comunicaţiilor, transporturilor şi mijloa-
celor informaţionale au activat tendinţa generală 
a desfăşurării tuturor activităţilor militare şi, 
implicit, a desfăşurării luptei. 

Într-o altă ordine de idei, tehnologia acţiunii 
militare depinde de un cumul de condiţii, printre 
care menţionăm:

A. Disponibilitatea sau indisponibilitatea 
armamentului şi tehnicii militare pentru acţiuni de 
luptă. Spre exemplu, pentru a putea fi utilizat un 
mijloc de foc (tun, rachetă etc.) sau o staţie terestră 
de bruiaj, este necesară respectarea condiţiei 
esenţiale de a avea ţinta în parametrii de neutralizare 
eficientă a lor. În situaţia în care nu se respectă 
această condiţie, proiectilul lansat nu va atinge 
ţinta, oricât de sofisticate ar fi sistemele sale de 
dirijare, sau executarea bruiajului va fi ineficientă, 
indiferent de puterea semnalului de bruiaj. De 
asemenea, dacă în cadrul unui sistem de arme nu 

sunt incluse dispozitive de selectare a semnalului 
ţintei pe fondul altor semnale şi neutralizarea 
celor perturbatorii (inclusiv a celor de bruiaj), 
acele echipamente vor fi extrem de vulnerabile, 
indiferent de nivelul ridicat de performanţă pentru 
oricare tip de tragere.

B. Costul „pregătirii de specialitate a 
personalului”. Tendinţa de robotizare a proceselor 
executate în condiţii de război se menţine, în 
special în cadrul armatelor care consideră foarte 
scumpă pregătirea personalului pe specialităţi. 
Prin nealocarea unor resurse permanente şi 
suficiente pentru pregătirea personalului, în toate 
specialităţile militare, se va obţine, în timp, o 
deprofesionalizare şi o neadaptare la cerinţele 
mediilor de luptă moderne, oricât de bine ar fi 
pregătit personalul din structurile de conducere în 
domeniul managementului militar.

C. Cunoaşterea tradiţiei, moralei, legilor şi a 
altor teorii de război de către tot personalul din 
cadrul unei structuri militare. În armatele moderne, 
spre exemplu, există cursuri de prezentare şi 
specializare în formele de bază ale războiului 
informaţional, pe diferite specializări ale armelor, 
fapt care asigură utilizarea corectă şi optimă a 
tuturor activităţilor cu implicaţii profunde pentru 
specificul desfăşurării acţiunilor militare. Astfel 
de programe de pregătire sunt executate şi în 
academiile militare ale categoriilor de forţe din 
Marea Britanie, Germania, Grecia, Spania etc. 
sau alte ţări membre NATO, precum şi în Rusia, 
Ucraina etc.

D. Funcţionarea cu pierderi minime. Principalul 
element care trebuie luat în considerare, pentru a 
respecta această cerinţă, îl reprezintă organizarea 
corectă şi utilitatea acţiunii de luptă ce urmează a fi 
desfăşurată. Spre exemplu, dacă aceasta se execută 
în palierul acţiunilor terestre de către inamic sau 
efortul de localizare a dispozitivului acestuia este 
foarte mare, datele rezultate sunt materializate 
în informaţii fără relevanţă pentru factorii de 
conducere în luarea deciziei, iar executarea 
acţiunilor specifice necesită un timp prelungit. 
Dacă nu sunt realizate într-o concepţie unică şi 
eficientă în ansamblul desfăşurării acţiunilor de 
luptă de către întreaga grupare de forţe luptătoare, 
atunci procesul tehnologic al acţiunilor militare nu 
prezintă interes şi practic nici nu are sens să fie 
abordat, el neproducând nimic util. Din această 
cauză, probabil, unii comandanţi minimalizează 
efortul unor componente mai noi de luptă în 
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favoarea celor tradiţionale, cum ar fi războiul 
electronic şi neutralizarea capacităţilor luptătorilor 
prin microunde sau alte arme neletale, afirmând 
că nu pot lupta împotriva sistemelor sofisticate 
şi „inteligente” de lovire ale adversarului, prin 
urmare, neaplicând nici o măsură din clasa destul 
de largă a componentelor de protecţie fizică şi 
informaţională.

Considerăm necesar de prezentat faptul că la 
dezvoltarea proceselor tehnologice ale acţiunii 
militare participă, într-o oarecare măsură, toate 
sferele cunoaşterii ştiinţifice. În acest sens pot 
fi date exemple de domenii ştiinţifice, aparent 
independente de cerinţele militare, precum 
electronică, cibernetică, inteligenţă artificială, 
construcţii de maşini, sociologie etc., care au un 
impact major asupra tehnologiei acţiunilor militare. 
Numai dacă analizăm proliferarea roboţilor şi a 
altor maşinării inteligente în domeniul armelor şi 
sistemelor militare, putem observa performanţele 
acestora, altădată de neimaginat, conducând la 
momente „bizare” ale câmpului de luptă modern, 
în care omul devine prizonierul robotului. Facem 
referire la mult mediatizatele imagini ale unor 
soldaţi irakieni care, pe timpul operaţiunii Iraqi 
Freedom, au fluturat fanioane albe în semn de 
predare, atunci când sesizau prezenţa avioanelor 
fără pilot de tip Predator.

Tehnologia acţiunilor militare presupune 
folosirea unor proceduri sistematice şi logice cu 
ajutorul calculatoarelor, care să asigure obţinerea 
unor variante de soluţii cu mare probabilitate de 
atingere a scopului propus (obiectivului).

De aceea, conchidem prin ideea că un aspect 
extrem de important pentru tehnologia acţiunilor 
militare îl reprezintă fundamentarea şi conducerea 
ştiinţifică a acţiunilor militare, formă de desfăşurare 
a cunoaşterii militare. Informatizarea masivă a 
structurilor de conducere a avut la bază două 
cerinţe: 1) creşterea vitezei de elaborare şi transfer 
a deciziilor, a rapoartelor sau altor informaţii 
consultative şi 2) optimizarea performanţelor 
acţionale ale mijloacelor de luptă.

În acest context, unii teoreticieni militari caută 
să justifice reducerile masive de personal din 
structurile armate prin faptul că rolul omului a scăzut 
direct proporţional cu creşterea performanţelor 
sistemelor tehnice de luptă. Totul ar fi corect dacă 
analizele s-ar limita doar la o situaţie conflictuală 
directă şi concretă, simetrică sau asimetrică, dintre 
sisteme tehnologice performante, la care factorul 

timp de reacţie este esenţial. În această situaţie, 
posibilităţile limitate ale vitezei de reacţie umane 
pot fi influenţate, în mod real, de stările emoţionale 
umane, de alţi factori perturbatori, de stres 
etc., fapt ce ar conduce la micşorarea vitezei de 
prelucrare a informaţiilor. Un sistem automatizat, 
în funcţie de cunoştinţele implementate, va găsi 
una sau mai multe soluţii, dintre care o va propune 
spre executare pe cea analizată a fi optimă. Însă, 
până a se ajunge la aceste performanţe ideale, 
în colectivele de cercetare, testare şi producţie 
se desfăşoară extrem de multe procese specifice 
cunoaşterii. De aceea considerăm că pregătirea 
personalului pe specialităţi prezintă un aspect care 
nu trebuie ignorat, mai ales în domeniul militar, 
iar pentru a avea performanţă în acest sens este 
nevoie de multă pregătire în timp îndelungat. 
Rezultatele confruntărilor militare contemporane 
au depins de performanţele comandamentelor 
(ale echipelor de specialişti) şi nu de comandanţii 
care se considerau unici şi atotştiutori. De aceea, 
în sistemele militare, mai este nevoie de personal 
uman, însă cu specificaţia că acesta trebuie foarte 
bine specializat.

Nu ştim ce ne rezervă viitorul, dar considerăm 
că această prezentare a tehnologiei acţiunilor 
militare va genera unele luări de poziţie care, cu 
certitudine, vor întări baza viitoarei societăţi a 
cunoaşterii militare. Aşteptăm cu interes opiniile 
dumneavoastră, pentru a le analiza şi valorifica 
într-un viitor studiu mai amplu şi aprofundat, pe 
adresa de e-mail: sorin�topor@yahoo.com
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În general, conceptele cu care se operează 
în domeniul strategiei – înţeleasă ca modalitate 
de punere în operă a deciziei politice – nu s-au 
schimbat. Desigur, conţinutul lor s-a îmbogăţit şi 
se îmbogăţeşte mereu, dar nu în afara sistemului 
care le generează. Într-un stat democrat, puterile 
se separă şi se intercondiţionează. În ceea ce 
priveşte însă securitatea naţională, există o 
concepţie unitară şi o strategie unitară, de sinteză. 
Unii numesc aceasta marea strategie, definind-o 
ca modalitate de înfăptuire a politicii generale 
a ţării, alţii îi zic strategie naţională, strategie a 
guvernului sau strategie de securitate. Desigur, 
între aceste concepte există diferenţe, însă, pentru 
tema de faţă, ele nu sunt importante. Aşadar, în 
această viziune, marea strategie ţine de conducerea 
politică, este o strategie politică generală pe care 
se construiesc, dinamic, strategiile economice, 
culturale, informaţionale şi militare. Tot în cadrul 
acestei strategii generale intră şi strategiile 
politice, strategiile diplomatice, strategiile de 
dezvoltare, strategiile educaţionale etc. 

Acesta este, desigur, un model teoretic simpli-
ficat, valabil oricând şi oriunde. Orice stat de 
pe lumea aceasta are o politică generală şi o 
strategie de punere a ei în aplicare. Strategia 
înseamnă în esenţă concepere, generare, pregătire 
şi întrebuinţare a forţelor şi mijloacelor pentru 
realizarea obiectivului sau obiectivelor politice 
propuse. Strategia este înţeleasă ca o dialectică a 
voinţelor care se confruntă în vederea rezolvării 
diferendului dintre ele (Beaufre). Dar strategia mai 
este înţeleasă şi ca nivel al acţiunii umane, ca nivel 
de ierarhizare a competenţelor. 

În ce constă caracterul naţional al strategiei? 
Cum se particularizează principiile generale ale 
strategiei la constrângerile şi cerinţele naţionale? 
În ce măsură tendinţa spre internaţionalizarea 
strategiilor de securitate şi chiar a strategiilor 

militare şi a armatelor influenţează funcţia 
naţională a strategiei? Caracterul naţional al 
strategiei rezultă din caracterul naţional al 
politicii pe care o deserveşte. Ea oferă politicii 
instrumentele teoretice, practice şi metodologice 
pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor politice. 
Suntem în etapa suveranităţii statului de drept şi, 
ca atare, politica statului trebuie să opteze pentru 
o strategie adecvată. Strategia este, deopotrivă o 
teorie, o metodă şi un sistem de abilităţi prin care se 
concepe, se pregăteşte, se planifică şi se desfăşoară 
o acţiune de valoare strategică. 

Potrivit Legii planificării apărării, Strategia 
naţională de apărare a României cuprinde: definirea 
intereselor şi obiectivelor naţionale de securitate, 
evaluarea mediului internaţional de securitate, 
identificarea potenţialelor riscuri, ameninţări şi 
vulnerabilităţi, direcţiile de acţiune şi principalele 
modalităţi pentru asigurarea securităţii naţionale a 
României în cadrul Alianţei. 

Strategia are un orizont de acoperire pe termen 
mediu de 5 ani şi conţine şi prevederi pe termen 
lung pentru realizarea obiectivelor naţionale şi 
colective de securitate şi apărare.

Pe baza Strategiei naţionale de apărare, a Cartei 
albe a apărării şi a Directivei ministeriale NATO, 
Ministerul Apărării Naţionale elaborează Strategia 
militară, care cuprinde: evaluarea mediului 
internaţional de securitate din punct de vedere 
strategico-militar, identificarea potenţialelor 
riscuri şi ameninţări militare, definirea obiectivelor 
militare naţionale, stabilirea conceptelor strategice 
şi operaţionale pentru îndeplinirea acestor obiective 
şi a misiunilor armatei.

Strategia are funcţii evaluativ-cognitive, intui-
tive, creativ-prospective (prognoză, prevedere, 
proiectare, adică planificare), configurative, 
executive, generative şi regenerative. Strategia 
pune în aplicare o politică de generare a forţei şi 
mijloacelor pe care le foloseşte în acţiunea umană şi 

STRATEGIE NAŢIONALĂ  
ŞI STRATEGIE DE ALIANŢĂ

Repere conceptuale 
Dr.Gheorghe VĂDUVA
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proiectează, creează, configurează această acţiune. 
Este un proces dinamic, foarte complex, care cere 
sisteme dinamice, foarte receptive şi sensibile la 
variaţia condiţiilor şi a împrejurărilor.

Or, astfel de entităţi care să genereze forţe, 
mijloace, structuri şi acţiuni unitare nu pot fi decât 
statele. Ele sunt cele care configurează scopurile 
şi finalităţile acţiunii umane şi tot ele sunt cele 
care creează şi instruiesc structurile generative de 
strategii pe măsură. 

Aşadar, în această etapă a dezvoltării societăţii 
omeneşti, nu pot exista strategii viabile în afara 
unor politici viabile şi nu pot exista politici viabile 
în afara unor state puternice, mature şi stabile. 
Statele naţionale sunt cele care au creat ceea ce 
numim strategie integrală, care unesc în aceleaşi 
concepte acţiuni diverse, care fixează pentru ele 
scopuri şi obiective unitare. 

Toate statele din lume procedează astfel, 
inclusiv Statele Unite ale Americii. Strategia 
naţională de securitate a Americii este o strategie 
de tip integral. Mari sau mici, puternice sau mai 
puţin puternice, naţionale sau federale, statele 
creează politici unitare care generează strategii 

unitare pentru punerea lor în operă. 
Şcoala strategică europeană, ca şi cea asiatică 

sau americană, cultivă acelaşi integralism 
strategic, acelaşi spirit unitar de reunire, în aceleaşi 
concepte, a domeniului politic, a celui cultural, 
a celui informaţional, a celui economic şi a celui 
militar. Din ce în ce mai mult, acţiunea devine o 
acţiune de tip integrat, iar strategia – indiferent de 
domeniul în care se aplică – trebuie să răspundă 
acestei exigenţe. 

Inclusiv războiul bazat pe reţea este un concept 
care răspunde acestei strategii de tip integral.

Începem să trăim o nouă epocă pe care 
îndrăznim s-o numim epoca epistemologică, o 
epocă a strategiilor integrate, mai exact, epoca 
strategiei integrale. Desigur, strategia, în speţă 
strategia militară, înseamnă coerenţă, unitate 
de concepţie şi de acţiune, proiecţie integrală şi 
integrată a unei acţiuni de amploare, în funcţie 
de obiectivele stabilite de factorul politic. Epoca 
modernă accentuează însă interdependenţele, 
astfel încât, în viitor, strategia va fi cu adevărat 
integrală.

SECURITATE ŞI STRATEGIE MILITARĂ
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COMPONENTE ALE STRATEGIEI
1. Teoria strategiei
2. Practica strategică
3. Arta strategică

DOMENII ALE STRATEGIEI

FUNCŢII ALE STRATEGIEI

• COGNITIVĂ
• EVALUATIVĂ
• INTUITIVĂ
• PREDICTIVĂ (prognoză, prevedere, proiectare,  planificare) 
• CONFIGURATIVĂ 
• EXECUTIVĂ 
• GENERATIVĂ ŞI REGENERATIVĂ 
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CONDIŢIONAREA STRATEGIEI

AMPLOAREA STRATEGIEI
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STRATEGIE NAŢIONALĂ
• Nu există, propriu-zis, o strategie naţională, 

aşa cum nu există matematică naţională sau fizică 
naţională; există însă o modalitate naţională de 
folosire a teoriei strategiei, a praxisului strategic 
şi artei strategice, în cadrul strategiei naţionale 
de securitate, strategiei economice, culturale, 
informaţionale şi, respectiv, strategiei militare;

• Strategia este, în cele din urmă, o metodă, 
iar metoda strategică se aplică totdeauna în funcţie 
de cadrul naţional, în parametrii de alianţă sau de 
coaliţie.   

Strategia de alianţă ar putea fi modelată de următoarea ecuaţie:

Să presupunem că o alianţă este alcătuită din cinci ţări cărora li se pot asocia strategiile A, B, C, D, 
E. Aceste strategii au următorul conţinut:

a – apărarea naţională armată;
b – apărarea armată a intereselor naţionale oriunde în lume;
c – gestionarea conflictelor şi crizelor;
d – accesul nelimitat la resursele planetare;
e – combaterea terorismului;
f – apărarea democraţiei;
g – combaterea extremismului etnic;
h – asigurarea, inclusiv prin forţă, a stabilităţii interne a statului;
i – întregirea teritorială a statului;
j – lupta împotriva mafiei;
k – acţiunea rapidă în urgenţe civile şi militare;
l – apărarea (protecţia) militară a pieţelor;
m – instaurarea unei noi ordini mondiale.

Deci:

Strategia de alianţă a celor cinci ţări ar putea avea următoarea configuraţie:
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STRATEGIE DE ALIANŢĂ
• Strategia de alianţă se defineşte pe 

intersecţia strategiilor naţionale (a modalităţilor 
naţionale de folosire a ştiinţei, artei şi practicii 
strategice);

• Strategia de alianţă devine un întreg care, 
la rândul lui, condiţionează comportamentul 
strategic naţional;

• Între cele două tipuri de strategie există 
numeroase intercondiţionări şi interdeterminări.
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Aplicând această formulă a intersecţiei 
strategiilor naţionale ale ţărilor care s-au hotărât 
să alcătuiască o alianţă, strategia lor comună 
de alianţă ar urma să aibă un conţinut definit pe 
mulţimea celor patru caracteristici.  Acest lucru ar 
însemna că strategia de alianţă a celor cinci ţări ar 
consta în:

• a – apărarea naţională armată, care, în 
context aliat, devine apărare colectivă;

• e – combaterea terorismului; 
• f – apărarea democraţiei;
• k – acţiunea rapidă în urgenţe civile şi 

militare.

General de brigadă (r) dr. Gheorghe VĂDUVA este cercetător ştiinţific gr. I la Centrul de Studii 
Strategice de Apărare şi Securitate din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare

CONCLUZII

1. Naţiunile reprezintă cele mai stabile şi mai 
puternice entităţi umane generatoare de politici şi 
strategii;

2. Strategiile de alianţă se definesc pe 
intersecţia strategiilor naţionale, dar, în acelaşi 
timp, devin ele însele un întreg care influenţează 
foarte puternic strategiile naţionale;

3. În societatea epistemologică, creşte 
semnificativ interdependenţa dintre naţiuni, astfel 
încât, la orizontul primelor decenii ale acestui secol, 
am putea vorbi şi de o integrare internaţională a 
strategiilor naţionale. 
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CENTRUL-PILOT DE E-LEARNING AL 
UNIVERSITĂŢII NAŢIONALE 

DE APĂRARE 

Dr. Ion ROCEANU

Universitatea Naţională de Apărare a iniţiat 
un ambiţios proiect, intitulat „Centrul-Pilot de e-
Learning”. Elementul de bază al acestui proiect 
este Laboratorul de e-Learning. Acesta ne va 
ajuta să ducem la îndeplinire cel puţin trei scopuri 
importante: 

 1. Cum poate îmbunătăţi LMS (Learning 
Management System - Sistemul de Management 
al Învăţării) difuzarea cunoştinţelor pentru a 
îndeplini obiectivele educaţionale?

 2. Ce trebuie să facă profesorii pentru o trecere 
adecvată de la conţinutul clasic la cel digital? 
Putem genera un ghid pentru această operaţiune?

 3. Care sunt reacţiile studenţilor şi cum le 
influenţează nivelul de cunoştinţe acest nou model 
de învăţare?

Introducere

De-a lungul timpului, tehnologia a avut un efect 
profund asupra proceselor de predare şi învăţare. 
Cea mai mare parte a eforturilor s-a concentrat 
pe ceea ce putea oferi tehnologia pentru educaţie, 
pentru a înlocui rolul primordial al profesorului 
în difuzarea cunoştinţelor şi pentru a diminua 
nevoia prezenţei umane. Efortul de îmbunătăţire 
a educaţiei a fost, mai degrabă, determinat de 
tehnologie decât de găsirea unei soluţii. Această 
chestiune nu este legată de ce poate face tehnologia, 
ci de ceea ce trebuie să facem noi cu tehnologia, 
pentru a eficientiza procesul de învăţare.

În era tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, 
suntem întotdeauna tentaţi să căutăm o soluţie 
tehnologică. Tot mai des citim afirmaţii precum „E-
Learning înlocuieşte total instructorul. Reprezintă 
o mai bună investiţie în viitorul educaţiei”1 
sau „Tehnologia este o bună investiţie şi aduce 
în toate domeniile plusvaloare”. Nu e nici pe 
departe adevărat că tehnologiile de tip e-Learning 

vor înlocui sistemul actual de învăţământ; vor 
deveni cel mult complementare. Din acest motiv, 
întrebarea fundamentală nu este legată de ceea ce 
poate face tehnologia, ci:  

- Ce trebuie să facem pentru a eficientiza 
învăţarea? 

- Există tehnologii care ne pot ajuta? 
- Care este modelul care stă la baza procesului 

de învăţare?
- Dacă schimbăm acest sistem, noul model este 

în concordanţă cu cunoştinţele, instrumentele, 
abilităţile şi experienţa personalului instituţiei 
noastre? 

Se pare că doar simpla integrare a tehnologiei 
în procesul de învăţare nu va produce cele mai 
bune rezultate. 

Tehnologia bazată pe învăţare cere o regândire 
fundamentală a ceea ce înseamnă învăţarea şi a 
rolului instituţiei în acest sens. 

I. Programul de cercetare e-Learning al 
Universităţii Naţionale de Apărare 

Universitatea Naţională de Apărare este 
cea mai importantă instituţie de învăţământ 
superior din armată şi, totodată, parte integrantă a 
sistemului educaţional militar. De aceea, joacă un 
rol important în procesul de transformare a forţelor 
militare, ca urmare a noului mediu de securitate şi 
a statutului României de membru NATO. 

Rolul Universităţii Naţionale de Apărare este 
orientat spre două direcţii principale: 

1. A pregăti lideri şi experţi militari şi civili, 
selecţionaţi pentru posturi de conducere şi experti-
ză, în domeniul securităţii şi apărării naţionale;

2 . A elabora studii ştiinţifice cerute de structu-
rile cu responsabilităţi în domeniul securităţii şi 
apărării naţionale. 
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Totodată, UNAp joacă un rol important în Pla-
nul de Modelare şi Simulare al Forţelor Armate, 
iar în acest sens a fost preconizată crearea unui 
Centru-Pilot e-Learning, bazat pe principiile 
proiectului Advanced Distributed Learning- ADL 
(Învăţare Avansată Distribuită) 

De aceea, Universitatea Naţională de Apărare 
trebuie să îndeplinească atât standardele militare, 
cât şi cele civile, care acoperă sistemul de 
învăţământ la distanţă. Astfel, am considerat că 
este necesar să dezvoltăm un sistem e-Learning 
compatibil cu ambele sisteme de învăţământ. 

Suntem convinşi că sistemul de e-Learning 
este tendinţa viitorului în domeniul educaţiei şi, 
mai devreme sau mai târziu, va fi prezent la nivel 
mondial, atât în sisteme de învăţământ militar, cât 
şi în cele civile, şi vrem să fim pregătiţi pentru acest 
pas. Este adevărat că în acest moment nimeni nu 
e cu adevărat pregătit să folosească instrumentele 
pe care le oferă e-Learning. De aceea, prin acest 
program de cercetare, încercăm să îi familiarizăm 
pe profesori şi studenţi cu expertiza şi instrumen-
tele acestui nou domeniu. 

II. Programul de cercetare
Scop

Programul de cercetare, intitulat „Centrul-
Pilot e-Learning”, reprezintă baza ghidului de 
implementare în sistemul Forţelor Armate a ADL. 
Va permite cercetarea a cinci componente ale 
sistemului e-Learning: 

1. Resursa umană, studenţi şi profesori. 
2. Instrumente şi obiective educaţionale prin 

instrumentele şi obiectivele e-Learning. 
3. Conţinut e-Learning vs. conţinut clasic.
4. Sistemul de Management al Învăţării.
5. Infrastructura tehnică, hardware şi sistemul 

de comunicaţii. 

Acest program va acoperi atât stadiul actual 
în domeniu, cât şi viitorul e-Learning, gândind şi 
lucrând în limitele iniţiativei ADL, dar lăsând uşa 
deschisă şi altor iniţiative universitare. 

Speranţele noastre sunt orientate spre: stabilirea 
unei metodologii pentru dezvoltarea unui sistem de 
e-Learning în cadrul UNAp; generarea strategii-
lor de dezvoltare pentru a extinde sistemul de e-
Learning la nivelul Ministerului Apărării Naţionale; 
crearea unui ghid pentru profesori, în calitatea lor 
dublă de creatori şi promotori ai conţinutului. 

Direcţii de cercetare
Proiectul are trei direcţii de cercetare:
 
1. Generarea cunoştinţelor legate de sistemul 

e-Learning şi componentele sale şi instrumentele 
folosite pentru dezvoltarea conţinutului. Acest 
obiectiv va fi atins prin demonstraţii, conferinţe şi 
schimburi de experienţă.

 2. Informarea profesorilor şi a celor care 
dezvoltă conţinutul în legătură cu e-Learning. 
Unul dintre cele mai importante obiective în 
această încercare este de a crea un cadru adecvat 
pentru testarea conţinutului cursurilor, în scopul 
de a vedea dacă acestea sunt compatibile cu noile 
metode de învăţare. 

 3.Transmiterea informaţiilor legate de 
instrumentele e-Learning, atât sincron, cât şi 
asincron. Pentru început, vom încerca să creăm o 
modalitate opţională de învăţare. Studentul va avea 
posibilitatea de a studia în modul clasic, asistat de 
profesor, sau va încerca să înveţe singur, folosind 
LMS din laborator şi asistat de computer. Evident, 
acest lucru va fi posibil pe baza unui plan minuţios 
generat de profesori, în concordanţă cu obiectivele 
parţiale şi finale ale cursului.

Primele două obiective ale acestui program au 
început acum doi ani, se desfăşoară şi în prezent 
şi vor deveni o sarcină permanentă. Considerăm 
că utilizatorii, atât profesori, cât şi studenţi, sunt 
esenţa acestei noi metode, iar eforturile noastre 
trebuie să se canalizeze spre ei. 

Structura Centrului-Pilot de e-Learning

  1. Laborator e-Learning.
 2. Sistemul de Management al Învăţării/ 

INTUITEXT furnizat de compania Softwin. 
 3. Cursuri cu conţinut digital, compatibil 

cu standardul SCORM 2004, dezvoltat de către 
compania Softwin: Comunicare şi Relaţii Publice 
şi Managementul Crizelor.

 4. Cursuri cu conţinut digital, necompatibil cu 
SCORM 2004, dezvoltat de propriul departament 
de IT: Drept Umanitar; Sisteme C4I; Terminologie 
militară (limba engleză). 

 5. Bibliotecă virtuală.
 6. Infrastructură Internet şi Intranet.
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III. Modelul de e-Learning al Universităţii 
Naţionale de Apărare

Pornind de la imaginea generală a sistemului 
de e-Learning, care are trei componente esenţiale 
– infrastructură hardware şi de comunicaţii-, 
platformă e-Learning şi conţinut digital, am creat 
un model, prezentat în figura 1. Modelul nostru are 
trei niveluri. Fiecare dintre ele acoperă un segment 
din cadrul general al e-Learning. Acest model este 
foarte important, pentru că am înfiinţat trei echipe 
pentru studii şi cercetări – implementare tehnică, 
eficienţa învăţării şi dezvoltarea conţinutului 
specific. Fiecare echipă va monitoriza segmentul 
de care este responsabilă, va face corecţiile de 
rigoare, va compara rezultatele şi va genera 
viitoarele cerinţe. Toate rezultatele vor fi incluse 
într-o lucrare de cercetare, care va fi trimisă 
departamentelor centrale din MApN, în special 
Direcţiei Comunicaţii şi Informatică şi Direcţiei 
Doctrină şi Instrucţie. Pe de altă parte, rezultatele 
ne vor ajuta să creăm un sistem propriu de e-
Learning, care va avea capacitatea de a susţine 
procesele de învăţământ la distanţă, ce vor începe 
odată cu anul de învăţământ 2006-2007. 

Figura 1 – Modelul de e-Learning în UNAp

Nivelul de infrastructură 
 Programul de cercetare a fost iniţiat pentru a 

deveni o bază a viitorului sistem de învăţământ la 
distanţă al Universităţii Naţionale de Apărare şi, 
probabil, şi pentru programul de Învăţare Avansată 
Distribuită al Ministerului Apărării Naţionale. De 
aceea, nivelul infrastructurii are un rol important: 
dacă pornim greşit, întregul edificiu va fi eronat sau 
foarte scump. În acest caz, am înfiinţat Laborato-
rul de e-Learning, cu următorii parametrii: 

 a. Server IBM xSeries 236 Xeon 3.0GHz, Intel 

Xeon Processor 3GHz / EM64T / 800MHz FSB, 
L2 internal cache 1MB;

 b. Staţii de lucru Pentium IV, furnizate de MBL 
Computers;

 c. LAN, Ethernet 10/100, Broadband Internet 
connections Fiber Channel, 2 Mbps

 d. Echipament de stocare de reţea tip NAS 
(Network Attached Storage).

Laboratorul e-Learning Laboratory va fi 
dezvoltat în trei faze: 

Faza I – aprilie – octombrie 2005. Laboratorul 
e-Learning va fi folosit de către dezvoltatorii de 
software, profesori şi echipele de cercetare, în 
vederea scopurilor specifice. 

Faza II – începând cu 1 octombrie, laboratorul 
va fi folosit în primul curs-pilot de „Comunicare şi 
relaţii publice”, doar în sistem sincron. Este posibil 
să lansăm şi primele cursuri în sistem asincron, 
deschise oricui, dar nu mai devreme de începutul 
anului viitor. 

Faza III – din semestrul II al anului de învăţământ 
2005-2006, vor fi lansate şi alte cursuri, atât în mod 
sincron, cât şi asincron. 

Informaţii complete privind cursurile pe care 
le vom lansa vor fi disponibile pe site-ul UNAp 
începând din luna septembrie.

În figura 2 este reprezentată schema finală a 
proiectului, care se ghidează după principiul deja 
cunoscut al sistemelor e-Learning, „oriunde şi 
oricând”.

Figura 2 – Nivelul infrastructurii proiectului 
de e-Learning al UNAp

Nivelul Sistemului de Management al Învăţării 
(LMS)

Folosim LMS comercial, INTUITEXT, 
dezvoltat de compania Softwin. Această plat-
formă de e-Learning este o aplicaţie software 
care reuşeşte interacţiunea dintre student şi curs 
şi dintre student şi profesor. Această aplicaţie este 
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divizată în două module, în funcţie de tipul de 
învăţare (sincron sau asincron).

Funcţii generale:
 ÎNREGISTRARE: Înscrierea studenţilor la 

un curs.
 MONITORIZARE PROCES DE ÎNVĂŢARE 

: Urmăreşte progresele făcute de către studenţi, 
temele parcurse, ritmul învăţării etc.

 TESTARE: Permite testarea şi înregistrarea 
rezultatelor examenelor. 

 PROGRAMARE: Permite programarea 
cursurilor şi a programelor. 

 DIFUZARE CONŢINUT: Permite vizionarea 
on-line a cursurilor de către studenţi. 

 COMUNICARE: Permite comunicare prin 
chat, forumuri şi/sau acces reciproc la imaginea de 
pe ecran.

Parametri sincron:
 Asistenţă acordată profesorilor. 
 Prezentări on-line. 
 Chat, forum.
 Audio & Video în timp real.
 Întrebări şi răspunsuri on-line. 
 Acces reciproc la imaginea de pe ecran (de 

ex., Net meeting).
 Oferă drepturi de schimbare a parametrilor 

învăţării (ca profesor, poţi să atribui controlul 
clasei altcuiva, atât timp cât acea persoană ţine o 
prezentare).

 Înregistrarea cursului – studentul poate 
participa la curs (sau doar la o parte a acestuia). 

 Posibilitatea ca studentul să intre în 
sistem după începerea cursului – sincronizarea 
conţinutului. 

 Testarea studenţilor în timpul cursului sau 
ulterior. 

 Analiza imediată a rezultatelor testelor 
studenţilor. 

 Statistici per student/timp/note.

Parametri asincron:
 Funcţiile generale sunt disponibile în aceleaşi 

condiţii ca în modul sincron. 
 Toate cursurile sunt disponibile pentru 

studenţi, oricând, oriunde. 
 Conectarea se face prin Internet, în prima 

etapă, prin Intranetul Universităţii sau cel al 
Ministerului Apărării Naţionale, în etapa a doua.

 Studentul poate opta fie pentru a studia 
individual, fie pentru a se înscrie într-o clasă 
virtuală. În acest caz, el trebuie să respecte 

programul stabilit de îndrumător (în special în 
privinţa ordinii cursurilor). 

 Chat, forumuri cu alţi colegi. 
 Un forum programat, on-line, cu îndrumătorii 

şi profesorii. 
Conţinut
 Aşa cum s-a menţionat anterior, dezvoltăm două 

tipuri de cursuri: compatibil sau necompatibil cu 
standardul SCORM. Cursurile dezvoltate în cadrul 
SCORM vor fi folosite pentru a transmite informaţii 
atât sincron, cât şi asincron. În plus, ele vor face 
obiectul şi subiectul dezvoltării conţinutului de 
către echipa de cercetare şi vor fi folosite în procesul 
de „educare a educatorilor”. Cadrele universitare 
implicate în transformarea conţinutului clasic într-
unul digital au două misiuni: prima se referă la 
transformarea conţinutului, iar cea de-a doua se 
referă la acumularea experienţei, pentru a-i instrui, 
ulterior, pe ceilalţi profesori, în cursul dezvoltării 
proiectului şi a extinderii programei de e-Learning 
a Universităţii Naţionale de Apărare. 

Considerăm că cea mai mare provocare o 
reprezintă resursele umane, în special educatorii, 
şi nu tehnologia. În încercarea noastră de a rezolva 
în bune condiţii această chestiune, s-a luat decizia 
instituirii unei echipe profesorale, care are sarcina 
de a se familiariza cu know-how-ul şi de a-l disemina 
ulterior. Cu toate acestea, apare întrebarea: „Cine 
ar putea transmite know-how-ul?” Legătura dintre 
obiectivele educaţionale şi obiectivele e-Learning 
este în discuţie de ani buni.  

În crearea şi autorizarea cursului, echipa trebuie 
să rezolve o serie de chestiuni educaţionale, 
care apar ca rezultat direct al adoptării abordării 
learning object (obiectul e-Learning). Acestea pot 
fi rezumate după cum urmează:

• Asigurarea unui suficient material de studiu 
adaptat nivelului conţinutului cursului. 

• Echilibru şi flexibilitate între interacţiunea 
dintre student şi modelele de studiu. 

• Echilibru între varietatea de obiecte şi nevoia 
unei abordări coerente şi continue, în raport cu 
obiectivele didactice. 

• Progresia academică. 
 Cursurile cu conţinut digital necompatibil 

cu standardul SCORM sunt dezvoltate de echipa 
noastră de software, sub coordonarea specialiştilor 
de la Softwin. Urmărim să obţinem cât mai multe 
informaţii despre metodologie şi instrumentele soft 
care ne vor permite să creăm un conţinut digital 
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compatibil SCORM 2004.
În procesul de dezvoltare a conţinutului, 

încercăm să urmărim câteva principii de bază, 
potrivit teoriei lui Gagne2:

Atrage atenţia: apel la interesul celui care 
învaţă. 

Afirmă obiectivele: spune celui care învaţă ce 
tip de performanţă poate atinge prin acea învăţare. 

Stimulează rememorarea vechilor metode de 
învăţare: noua metodă de învăţare se combină cu 
cele vechi. 

Oferă materiale stimulative: conţinut care 
trebuie învăţat.

Oferă asistenţă: cel care învaţă trebuie să 
descopere, nu să i se spună ce să facă. 

Performanţă educativă: cei care învaţă trebuie 
să dovedească că ştiu ce au de făcut. 

Oferă feedback: corectitudinea şi gradul de 
corectitudine al performanţei celui care învaţă. 

Evaluează performanţa: indicaţia imediată că 
s-a produs învăţarea dorită. 

Îmbunătăţeşte memoria şi transferul: fixează 
un context plin de sens pentru conţinut recent 
învăţat.

IV. Aşteptări la sfârşitul cercetării 
 
Programul de cercetare bazat pe acest proiect-

pilot se va încheia în iulie 2006. Până atunci, 
laboratorul de e-Learning va furniza educaţie 
computerizată la mai mult de 100 de studenţi, 
atât în mod sincron, cât şi asincron. Dacă vom fi 
capabili să conducem eficient aceste cursuri, vom 
avea un set de rezultate pozitive, proiectul nostru 
de cercetare va deveni un sistem de e-Learning 
funcţional, iar Universitatea Naţională de Apărare 
va putea lansa planuri şi programe de învăţământ 
pentru anul universitar 2006-2007. 

 Aşteptările noastre sunt:
 1.  Dezvoltarea competenţelor didactice, 

tehnice şi de dezvoltare de conţinut digital.
2.  Îmbunătăţirea încrederii profesorilor în noul 

model de pregătire şi educare. 
3. Obţinerea competenţei tehnice în 

implementarea noilor tehnologii didactice 
informaţionale.

4. Generarea şi dezvoltarea competenţelor 
didactice în noul mediu educaţional pentru a obţine 
şi transmite “know-how”-ul în transformarea 
conţinutului.

 
La sfârşitul acestui proiect de cercetare vom 

avea rezultate concrete care ne vor ajuta să emitem 
unele raţionamente referitoare la:

1. Cum poate îmbunătăţi Sistemul de 
Management al Învăţării transmiterea informaţiilor 
astfel încât să se atingă obiectivele educaţionale?

2. Cum funcţionează legătura dintre profesori 
şi dezvoltatorii de conţinut pentru a genera un ghid 
practic? 

3. Care sunt reacţiile studenţilor şi cum le 
influenţează nivelul de cunoştinţe acest nou model 
de învăţare?
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PERSPECTIVA PAN-ARABĂ VERSUS 
PERSPECTIVA ISLAMICĂ ASUPRA 

SECURITĂŢII 
ÎN ORIENTUL MIJLOCIU

Ionuţ APAHIDEANU

În contextul lărgit al discuţiilor mai mult 
sau mai puţin ştiinţifice privind o „ameninţare 
islamică” globală şi al interpretării predominante 
a Orientului Mijlociu ca regiune căreia i se aplică 
prin excelenţă teoria realistă clasică a relaţiilor 
internaţionale, diverşi actori au întreprins 
numeroase încercări de a rezolva problemele de 
securitate ale regiunii. Din varietatea unor astfel 
de perspective de securitate, tributare unor surse 
filosofice şi strategice diferite, articolul de faţă 
discută comparativ perspectivele „pan-arabă” 
şi „islamică” – singurele abordări endogene, 
construite „de jos în sus”, ale securităţii regionale. 
Chiar şi în cazul neacceptării, simpla lor 
înţelegere poate oferi imagini interne valoroase, 
utile în combinarea cu perspectivele externe, 
construite „de sus în jos”, în scopul furnizării 
de soluţii alternative viabile pentru securitatea 
regională în Orientul Mijlociu. Din punct de 
vedere metodologic, demersul comparativ de mai 
jos se bazează pe cadrul analitic triadic propus 
de „Şcoala de la Copenhaga” - al subiectului, 
obiectului şi ameninţării de securitate de referinţă, 
aplicat la diferite niveluri de analiză diverselor 
dimensiuni de securitate – militară, politică, 
economică, societală şi de mediu.

Perspectiva pan-arabă 

Perspectiva pan-arabă asupra securităţii în 
Orientul Mijlociu s-a dezvoltat gradual după al 
doilea Război Mondial, pe de o parte, ca reacţie 
faţă de crearea statului Israel, iar pe de altă 
parte, ca alternativă „de jos în sus” la abordările 
externe americană şi sovietică, considerate local 
un eufemism pentru securizarea sferelor lor de 
influenţă1. Pentru naţionaliştii pan-arabi, însăşi 
eticheta „Orient Mijlociu” este considerată fie a 
submina presupusa substanţă „arabă” a regiunii 
(în această perspectivă, regiunea neincluzând 

statele nonarabe Turcia, Israel şi Iran), fie a „sfâşia” 
„unitatea distinctă” a vetrei strămoşeşti arabe2. În 
replică, susţinătorii şi adepţii perspectivei pan-
arabe presupun că securitatea regională este corect 
înţeleasă şi abordată numai prin adresarea holistă a 
arabilor şi a statelor lor, drept subiect de referinţă 
al securităţii.   

O analiză mai atentă însă a conceptului-cheie 
„arab”, în diversele sale interpretări regionale, 
evidenţiază existenţa a două perspective arabe de 
securitate distincte, diferite tocmai prin modul exact 
de definire a subiectului de referinţă al securităţii. 
Prima dintre ele s-a cristalizat în perioada interbelică 
şi s-a impus după al doilea Război Mondial, pari 
passu cu dezvoltarea naţionalismului arab ca mişcare 
politică importantă, cu un program în trei puncte: 
descriptiv - statua existenţa unei naţiuni arabe 
unice, transgresând frontierele statale, şi compusă 
din toţi vorbitorii limbii arabe, din Mauritania până 
în Yemen (uzul limbii arabe constituind, împreună 
cu autoidentificarea, esenţa a ceea ce înseamnă 
identitate arabă); normativ - enunţa că naţiunii 
arabe, fragmentate de frontiere arbitrare, impuse 
din exterior, i-ar fi destinată o unitate politică unică3; 
prescriptiv - se referea la necesitatea dezvoltării 
unei conştiinţe colective a membrilor naţiunii că 
această unitate trebuia să călăuzească acţiunile 
politice şi că sarcina supremă a statelor arabe 
era întărirea legăturilor lor economice, culturale 
şi politice, pentru a potenţa coeziunea şi unitatea 
comunităţii arabe (al-Alam al-Arab sau ummah 
arabă). Transpusă în termeni de securitate, această 
idee a fost îmbrăţişată de autori precum Eddin 
Hillal Dessouki şi Jamal Mattar, care, considerând 
o „societate a statelor arabe” ca subiect de referinţă 
al securităţii, au imputat abordărilor Războiului 
Rece escamotarea faptului că adevăratele surse de 
ameninţare la adresa arabilor erau reprezentate de 
cele trei state regionale nonarabe şi de intruziunea 
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puterilor externe4, interesate numai de securizarea 
aprovizionării lor cu petrol din regiune.               
   Prin contrast, a doua perspectivă, dezvoltată 
în perioada decolonizării regionale şi urmărind 
ca obiectiv conceptul-cheie „securitate naţională 
arabă”, tolerează frontierele statale intra-arabe şi 
abordează mai mult preocupările de securitate ale 
actorilor societali, diferite între ele, în funcţie de 
statutul socio-economic: câtă vreme beneficiarii 
unui statut social mai înalt urmăresc obiective 
precum democratizarea şi respectarea drepturilor 
omului (securitate societală şi politică), cei de 
la baza piramidei societale sunt preocupaţi de 
probleme imediate, precum siguranţa locului de 
muncă, sănătate şi inegalităţi în venit5 (securitate 
economică şi umană).   

Dacă cele două perspective au coexistat într-
un tipar de rivalitate pentru o bună perioadă de 
timp, majoritatea analiştilor par a fi de acord că, 
după Războiul de şase zile, a doua perspectivă a 
avut câştig de cauză în practica politică a statelor 
arabe, din cel puţin trei motive intercondiţionate: 
perceperea tot mai larg împărtăşită regional a 
unificării politice pan-arabe, ca obiectiv îndepărtat 
şi iluzoriu, mai ales după trei războaie arabo-
israeliene pierdute; respingerea de către mulţi 
lideri politici arabi a constrângerilor inacceptabile 
exercitate de pan-arabism asupra lor; specularea 
de liderii politici a status quo-ului, în contextul 
acoperirii depline a complexului regional de 
securitate de către SUA şi URSS, fiecare acordând 
variate recompense sau concesii regimurilor aliate 
şi făcând astfel starea de fapt mai atractivă. 

Consecutiv, ca posibilă mărturie a faptului 
că liderii arabi au acceptat finalmente realitatea 
structurii stat-centrice a regiunii, ultimele decenii 
au consemnat o semnificativă diminuare a 
susţinerii pan-arabe acordate cauzei palestiniene6. 
În fapt, într-o privire de ansamblu, este edificatoare 
ineficienţa vizibilă a diverselor instituţii pan-
arabe, active în diferite sectoare de securitate. Cea 
mai relevantă dintre ele, Liga Arabă (oficial Liga 
Statelor Arabe), a fost concepută ca o organizaţie 
de apărare comună, dublată ulterior de un pact de 
securitate colectivă, şi a reprezentat de departe, 
atât prin obiective, cât şi prin membership7, cea 
mai ambiţioasă încercare de punere în practica de 
securitate a ideii de ummah arabă. Ca rezultate, 
însă, Liga a eşuat în a soluţiona favorabil problema 
palestiniană, aflată în topul agendei politice pan-
arabe vreme de decenii, iar pe fond ea a fost 

permanent incapacitată funcţional de poziţiile 
divergente ale statelor membre faţă de implicarea 
în regiune a SUA. Simplul fapt că actualul plan 
de reformă ONU propus de Kofi Annan nu rezervă 
nici un loc permanent în CS al ONU unei ţări arabe 
este de natură să chestioneze influenţa Ligii asupra 
procesului decizional politic internaţional. 

Cazul Ligii Arabe, ca mărturie a eşecului 
instituţionalismului pan-arab, nu este nicidecum 
singular, el putând fi acompaniat, într-o enumerare 
neexhaustivă, de exemplele Organizaţiei Ţărilor 
Arabe Exportatoare de Petrol (OAPEC) sau al 
Consiliului de Cooperare din Golf (GCC), instituţii 
adresate unor sectoare non-militare de securitate.  
GCC, fondat în 1981 şi urmărind ca obiectiv generos 
dezvoltarea unor „mijloace pentru realizarea 
coordonării, integrării şi cooperării” dintre cele 
şase state membre în probleme „economice, 
sociale şi politice”8, a fost revitalizat în activitatea 
sa mai degrabă de parteneriatul multilateral cu UE 
(în cadrul mai largului „proces Barcelona”), decât 
de eforturi sau preocupări din interior. OAPEC, 
menită să promoveze şi protejeze interesele 
statelor arabe exportatoare de petrol, a rămas mult 
mai puţin cunoscută decât OPEC. Mai mult chiar, 
considerând un „nucleu tare” al instituţionalismului 
pan-arab ca fiind compus din cele patru state 
membre simultan în GCC, OAPEC, OPEC şi Liga 
Arabă - Arabia Saudită, EAU, Kuweit şi Qatar -
, este uşor observabil că politicile petroliere ale 
acestor state au contravenit în nenumărate rânduri 
poziţiilor şi intereselor celorlalte state membre, 
în tiparul unui comportament mai degrabă de tip 
„free rider” decât pan-arab. 

Dincolo însă de eşecul instituţionalist, care 
ţine finalmente strict de liderii politici, mult mai 
relevantă în contextul unor iniţiative şi abordări 
actuale precum, „Greater Middle East” (sau 
“Parteneriatul pentru Progres şi un Viitor Comun 
cu Guvernele şi Popoarele din Orientul Mijlociu 
Lărgit şi Africa de Nord”, propus la summit-ul 
G8 din iunie 2004), este o altă observaţie: deşi 
favorizând cert a doua perspectivă pan-arabă de 
securitate şi adoptând practici de securitate stat-
centrice, liderii politici arabi ai ultimelor decenii 
au acordat o atenţie crescândă preocupărilor de 
securitate non-militare avansate „de jos în sus” 
de actorii societali, într-o distincţie evidentă faţă 
de strategii americani şi sovietici din perioada 
Războiului Rece. Mărturiile posibile de adus în 
acest sens sunt multiple, de la toleranţa manifestată 
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de liderii arabi faţă de uriaşele manifestaţii de 
protest împotriva  intervenţiei americane în Irak în 
2003 (într-o manieră radical diferită, de pildă, de 
expulzarea militanţilor OEP din Iordania în urmă 
cu câteva decenii) la refuzul autorităţilor de la Al 
Riyadh de a susţine logistic intervenţia militară 
americană, sau de la abandonarea în 1997 de către 
Hussein al Iordaniei a planului de a se alătura 
aşa-numitului “Peace Camp” la presiunea unei 
opinii publice extrem de ostile faţă de trădarea 
„consensului arab”, la recenta extindere a dreptului 
de vot decisă în Kuweit. În sfârşit, în exact acest 
spirit al preocupării pentru securitatea nonmilitară, 
preşedintele egiptean Mubarak lansa în iunie 2004 
„Iniţiativa de la Alexandria”, după ce, cu o lună 
înainte, summit-ul Ligii Arabe proclamase nevoia 
„stabilirii ferme a unei baze democratice” în ţările 
membre. 

Conchizând preliminar, perspectiva pan-arabă, 
în ambele ei variante, se cuvine privită ca un 
progres faţă de abordările clasice „de sus în jos” 
ale Războiului Rece, sub cel puţin două aspecte. 
În primul rând, construită „de jos în sus”, ea 
surprinde cu o mai mare acurateţe preocupările de 
securitate ale populaţiei regionale şi, în consecinţă, 
accentuează chestiuni de securitate nonmilitară, 
în special societale, extrem de relevante în 
calculele de securitate, de vreme ce problemele 
nonmilitare reprezintă adesea cauza autentică, 
profundă, a problemelor militare – principiu care 
fundamentează diferenţa generică de abordare a 
conflictelor dintre UE şi SUA. În al doilea rând, 
implementarea ei evidenţiază o distincţie extrem 
de utilă formulării de succes a strategiilor de 
securitate, cea dintre lideri şi opinia publică.  

Perspectiva islamică

Perspectiva islamică asupra securităţii 
în Orientul Mijlociu a devenit obiectul unor 
controverse extreme, mai ales în perioada recentă 
în care al-Qai’da pare să fi pervertit, cel puţin 
pe agenda politică şi de securitate americană, 
sensul ei şi al termenului „islamic” în general. 
În acest spirit folosim aici termenul „perspectivă 
islamică”, şi nu „islamistă”, diferenţa de sufix 
determinând diferenţa de abordare. Inclusiv pentru 
a elucida asemenea confuzii, se cuvin clarificate 
trei aspecte de securitate asociate perspectivei 
în discuţie: varietatea practicilor islamice de 
securitate; aplicarea intra-islamic a indicatorului 

binom al ceea ce în ştiinţele sociale se numeşte 
„instituţionalizare”; cadrul general subiect-obiect-
ameninţare de referinţă.  

Primul punct de analiză face o trimitere 
implicită la deja clasica problemă a translatării 
în realităţi locale specifice a unor concepte şi 
teorii de origine occidentală. Lipsa universalităţii 
instrumentelor analitice, inadecvarea extinderii 
conceptelor şi a metodelor de cercetare bazate 
pe teorii exogene asupra unor realităţi străine de 
înaltă specificitate nu reprezintă o noutate pentru 
cercetătorii de pe întreg mapamondul. Însă ele par 
a se aplica prin excelenţă Orientului Mijlociu, în 
particular, şi lumii islamice, în general, mai ales în 
privinţa unor concepte şi realităţi corespondente, 
precum „islamizare”, „ummah” sau „democraţie 
religioasă”.  

Definită, din perspectiva unui scolast al 
religiilor, ca „reafirmare globală a Islamului”9, 
„islamizarea” reprezintă un fenomen contemporan 
afectând sferele culturală, socială, politică şi 
chiar economică a vieţii islamice de zi cu zi şi 
sistematizat de Jean Delumeau în trei faze şi 
forme corespunzătoare de manifestare: a) prima, 
manifestată „de sus în jos”, între sfârşitul anilor 
�70 şi începutul anilor �80, a fost caracterizată de 
implementarea unor politici publice mai mult sau 
mai puţin islamice, aşa cum a fost cazul Revoluţiei 
Islamice din Iran (1979), al proclamării „islamice” 
a republicilor Algeria (1976) şi Pakistan (1977) 
şi al destabilizării ulterioare a regimurilor din 
Afghanistan, Siria, Egipt şi Indonezia; b) a doua 
fază, cu evoluţie „de jos în sus”, s-a manifestat 
între sfârşitul anilor �80 şi începutul anilor �90, 
consemnând renaşterea practicilor islamice la 
nivel bazal şi proiectarea lor asupra elitei politice, 
aşa cum a fost cazul Algeriei (unde, în 1990, o 
populaţie saturată de experimente ideologice şi 
economice a determinat câştigarea alegerilor de 
către Frontul Salvării Islamice), al Turciei (Refah, 
1995), Sudanului (1989, Frontul Salvării Islamice), 
Egiptului şi Palestinei (Intifada din 1987); c) ultima 
fază, a „islamismului înarmat”, a debutat în ultimul 
deceniu cu intensificarea atacurilor teroriste şi a 
loviturilor militare de inspiraţie islamistă - acesta 
ar fi cazul Egiptului (1992, ofiţerii integrişti), al 
atentatelor de la Dahran (1996), WTC (1993), 
Mogadiscio (1993) sau al celui asupra lui Hosni 
Mubarak (1995). 

Neinsistând asupra posibilităţii facile a 
extinderii taxonomiei de mai sus până la 
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momentul prezent (cu o suprapunere cronologică 
a fazelor a doua şi a treia10), în acest punct se 
cuvine observată diversitatea extremă a actorilor, 
instrumentelor şi obiectivelor, nefericit reunite 
de unii analişti occidentali sub umbrela  terifiantă 
a termenului „islamism”; diferenţa dintre, pe 
de o parte, fundamentalismul orientat extern şi 
de esenţă militară, care a condus la evenimente 
precum 11 septembrie, şi, pe de altă parte  ONG-
urile islamice orientate spre interiorul societăţii şi 
active în domeniul asistenţei sociale este nu doar 
crucială pentru înţelegerea realităţii, ci şi extrem 
de utilă în elaborarea unor strategii de securitate 
de succes.  

În lumina acestei distincţii, ceea ce înţelegem 
prin „securitate islamică” se referă la primele 
două tipuri de islamizare definite de Delumeau. 
Ca atare, fenomenul este unul veritabil global, 
transgresând frontierele Orientului Mijlociu sub 
cel puţin două aspecte: acoperirea de către lumea 
islamică a unei semnificative porţiuni a globului, 
cu o suprafaţă în creştere datorită dezvoltării 
numerice a comunităţilor de imigranţi musulmani 
din Europa de Vest, America de Nord, Australia 
şi Noua Zeelandă; mai important decât discuţia 
geografică, fenomenul este unul global(ist), prin 
implicaţiile principiului organizatoric fundamental 
al ummah, care, după căderea comunismului, a 
rămas singura idee-precept de reorganizare a lumii 
pe altă bază decât cea stat-centrică. Traductibil 
simultan din limba arabă prin „unitate”, „naţiune”, 
„comunitate” sau „comuniune”, termenul ummah 
denumeşte faptic subiectul de referinţă al securităţii 
în perspectiva islamică şi semnifică prescriptiv şi 
normativ coeziunea socială, politică, economică şi 
culturală a întregii lumi musulmane. Consecutiv, 
raportarea la ummah fundamentează tradiţionala 
distincţie dintre Dar al-Islam („Casa Păcii”, a 
credincioşilor) şi Dar al-Harb („Casa Războiului”, 
a necredincioşilor). 

A enunţa aprioric validitatea recunoaşterii în 
realitate a ummah ar constitui însă o generalizare 
hazardată. Parte din motivele diversităţii 
percepţiilor şi practicilor de securitate islamică, 
recognoscibile, de pildă, în ciocnirile interne 
din Irak, este generată de clivajele religioase 
intra-islamice. „Marea Discordie” din anul 661, 
provocată de dispute asupra puterii politicii şi asupra 
succesorului legitim al lui Hussein, a fragmentat 
lumea islamică  în patru grupuri, fiecare subdivizat 
în diverse ramuri confesionale: sunniţi (circa 85% 

din musulmani), şiiţi (circa 15), kharijiţi (0,2%) şi 
diverse alte confesiuni considerate sectante (Bahai, 
Sikh etc.).

Dincolo de aceste linii confesionale de diviziune 
cu implicaţii majore asupra legitimării autorităţilor 
politice, în raport cu cele religioase, pluralitatea de 
preocupări de securitate este cauzată şi de factori 
geografici, sociali şi economici, care sugerează 
o „agendă de securitate islamică” mai degrabă 
dezbinată decât coezivă; aşa cum s-a sugerat, pe 
bună dreptate11, este cel puţin discutabilă măsura 
în care, de exemplu, musulmanii din Maroc se 
pot adresa eficient problemelor de securitate ale 
malaezienilor, sau kurzii din Germania cauzei 
palestiniene, la fel cum pakistanezii din Marea 
Britanie par mai degrabă interesaţi să-şi învingă 
ţara adoptivă la cricket decât de luptele de gherilă 
din Bagdad. 

Practic, dincolo de obligaţia comună a 
respectării celor cinci „stâlpi” ai religiei islamice 
(fara’id), singura trăsătură comună a lumii islamice 
ar rămâne un mai mult sau mai puţin pronunţat 
sentiment antiamerican, înrădăcinat în convingerea 
asupra existenţei unei aşa-numite al-Mu’amarah al-
Taghrib („conspiraţia occidentalizării”). Ca atare, 
pot fi, de fapt, decelate multiple sub-perspective 
islamice de securitate, al căror element comun este 
reprezentarea triadică a ummah ca subiect, a stilului 
de viaţă Islamic tradiţional ca obiect şi respectiv a 
oricăror influenţe non-islamice ca ameninţare de 
referinţă ale securităţii. 

Similitudini şi diferenţe

O comparaţie in nuce a perspectivelor pan-
arabă şi islamică ilustrează patru diferenţe şi 
şase similitudini. Ca primă diferenţă, câtă vreme 
perspectiva islamică operează o reprezentare 
globală (Dar al-Islam versus Dar al-Harb), cea 
pan-arabă îşi asumă un subiect de referinţă mai 
bine ancorat geografic şi populaţional. În al doilea 
rând, criteriul definirii subiectului de referinţă în 
perspectiva islamică este religia (subiectul fiind 
scindat intern de multiple clivaje etnice, rasiale, 
culturale şi confesionale), în timp ce identificarea 
în celălalt caz este seculară12 şi bazată strict pe uzul 
limbii arabe. În al treilea rând, în timp ce, pentru 
arabi, lumea islamică se centrează spiritual, politic 
şi strategic pe Orientul Mijlociu, pentru ceilalţi 
5/7 musulmani non-arabi, folosind în special 
argumentul mărimii populaţiei, regiunea Orientului 
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Mijlociu nu reprezintă altceva decât sanctuarul 
oraşelor sfinte Mecca, Medina şi Ierusalimul de 
Est.

 
 
 
     Cât priveşte similitudinile, se cuvine observat, 
în primul rând, că ambele perspective, construite 
„de jos în sus” şi endogen, au rivalizat cu succes cu 
perspectiva americană/sovietică din Războiul Rece 
şi a ceea ce este perceput ca atavismul lor - “Greater 
Middle East”. Apoi, ambele consideră statele 
implanturi artificiale impuse de colonizatori. În al 
treilea rând, ambele accentuează aspecte de 
securitate nonmilitară. Mai mult, nici una din cele 
două ummah nu are un stat lider care să agrege, 
articuleze şi promoveze interesele de securitate ale 
comunităţii; în al cincilea rând, în versiunile lor 
extreme, ambele incriminează în discursul 
„securizării” o pretinsă „conspiraţie” îndreptată 
împotriva lor de un Occident decadent moral şi 
spiritual. În sfârşit, nucleul comun este reprezentat 
de vorbitorii de limbă arabă de religie musulmană, 
în vreme ce diferenţa specifică este dată de arabii 
creştini, în primul caz, şi de musulmanii non-arabi, 
în al doilea. Relevant în privinţa nucleului 
populaţional comun, se cuvine precizat că, în ciuda 
diferenţei organice de interpretare, atribuire şi 
recunoaştere a legitimităţii, mişcările pan-arabă şi 
islamică au manifestat frecvent o convergenţă doar 
aparent paradoxală: în perioada colonială, apărarea 
Islamului s-a suprapus eliberării naţionale; în 
perioada recentă, mişcări islamiste precum 
HAMAS or hizb’Allah13 poartă război în numele 
islamului, dar sunt la fel de preocupate de eliberarea 
pământurilor arabe Palestina şi Liban; similar, ca 
altă mărturie a simbiozei islam-pan-arabism, 
obiectivul retragerii trupelor coaliţiei este comun, 
în Irakul de astăzi, fundamentaliştilor islamici, 
naţionaliştilor pan-arabi foşti membri ai partidului 
Ba�ath şi mujahedinilor veniţi din alte ţări 
musulmane. 

Conchizând, ambele perspective se dovedesc 
superioare celor externe construite „de sus 
în jos”, în funcţie de calculele strategilor 
nonregionali, în special prin preocuparea pentru 

dimensiunile nonmilitare de securitate, precum 
cele societală şi economică. De fapt, exact în 
acest tipar interpretează majoritatea scolaştilor 
islamici termenul „Jihad” –  ca „război sfânt” 
împotriva „violenţei structurale” şi de esenţă 
social-economică, şi nu militară. În plus, extrem 
de relevant, dincolo de diferenţa semnificativă 
a reprezentării subiectului de referinţă, ele au 
convers în multiple cazuri într-o simbioză arab-
islamică orientată împotriva Occidentului. Din 
acest ultim unghi de vedere se ilustrează, de altfel, 
şi principala lor deficienţă, aceea de a identifica 
prioritar (chiar exclusiv în versiunile extreme) 
sursa ameninţărilor ca fiind externă, neglijând 
astfel multiple vulnerabilităţi, precum tratamentul 
femeilor în societăţile musulmane sau interpretările 
uneori arbitrar particularizate ale democraţiei, 
demnităţii umane şi drepturilor omului, pornind 
de la o reprezentare colectivistă a lumii, diametral 
opusă individualismului specific occidental.

NOTE:

1 A. M. A. SAID, The Superpowers and Regional 
Security in the Middle East (în M. AYOOB, ed. 
Regional Security in the Third World: Case Studies 
from Southeast Asia and the Middle East, Londra, 
Croom Helm, 1986), p. 198.

2 A. M. A. SAID, The Shaterred Consensus – Arab 
Perceptions of Security (International Spectator 38(4), 
1996), pp. 26-27.

3 Norma suveranităţii şi independenţei statale nu 
are un corespondent într-o lume arabă (şi in extenso în 
întreaga al-Alam al-Islami, adică lumea musulmană) 
care nu a experimentat evenimente istorice precum 
Tratatul de la Westphalia, Iluminismul sau revoluţia 
industrială. 

4 În Pinat BILGIN, “Whose ‘Middle East�? 
Geopolitical Inventions and Practices of Security” 
(International Relations 18(1), 2004), pp. 30-31.

5 Vezi, spre exemplu, declaraţia fostului rege Hussein 
al Iordaniei, convins că „naţionalismul arab poate 
supravieţui numai pe baza unei egalităţi depline”(în St. 
WALT, The Origins of Alliances, Ithaca, NY, Cornell 
University Press, 1987, p. 213.

6 M. N. BARNETT, Identity and Alliances in the 
Middle East, în P. KATZENSTEIN, ed. The Culture 
of National Security Norms and Identity in World 
Politics, NY, Columbia University Press, 1996.

7 Liga cuprinde actualmente 22 state membre: Egipt 
(exclusă în 1979, după semnarea acordului de pace de 
la Camp David cu Israel, dar readmisă în 1989), Arabia 
Saudită, Irak, Iordania, Liban şi Yemen – ca membri 
fondatori, plus Algeria, Bahrain, Djibouti, EAU, 
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Kuweit, Libia, Maroc, Mauritania, Oman, Palestina, 
Qatar, Somalia, Sudan şi Tunisia

8 Vezi statutul organizaţiei la http://www.imf.org/
external/np/sec/decdo/gcc.htm

9 J. DELUMEAU, Religiile lumii, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 1996, p. 240.

10 Dacă a argumenta în favoarea actualităţii fazei 
a treia pare redundant, am putea în schimb sugera 
întinderea până în prezent a fazei a doua prin prisma 
rezultatelor electorale din perioada 2002-2004 din Turcia 
(islamiştii moderaţi din AK au obţinut 2/3 din mandatele 
parlamentare), Maroc (Partidul Dreptăţii şi Dezvoltării 
crescându-şi numărul mandatelor de la 14 la 42), Algeria 
(Islah cu al doilea scor la alegerile locale), Pakistan 
(cu islamişti în coaliţia la guvernare) şi Bahrain (cu 
islamişti ocupând jumătate din fotoliile parlamentare). 
Un alt argument poate fi furnizat de numărul anual în 
creştere al pelerinilor la Mecca, a cărui rată depăşeşte 
de departe sporul demografic al lumii musulmane, ceea 
ce sugerează o potenţare globală a indexului conştiinţei 

religioase islamice. Vezi pentru detalii în acest sens F. 
AL-FARSI, Modernity and Tradition: The Saudi 
Equation, Knight Communications, 2001.

11 R. D. LEWIS, The Cultural Imperative, 
Yarmouth; Mine, Intercultural Press, 2003, p. 282.

12 Lipsa oricărei importanţe a religiei în pan-arabism 
poate fi demonstrată şi numai trecând în revistă câteva 
personalităţi politice de orientare pan-arabă, dar de 
religie creştină: Tarik Aziz - fost vicepreşedinte irakian, 
Jamil Barudi – fost consilier de prim rang al monarhului 
Faisal ibn Saud, Fares el-Koury, fost premier sirian, 
Georges Habache şi Nayef Hawatme, lideri OEP în anii 
‘70, sau fostul preşedinte sirian Hafez al-Assad (ca, de 
altfel, şi fiul său Bashar, actualul preşedinte), aparţinând 
cultului alauit, considerat sectar de către sunniţi.

13 Natura islamistă a acestor organizaţii o denotă 
chiar denumirile: HAMAS este abrevierea în arabă de 
la „Mişcarea de Rezistenţă Islamică din Palestina”, iar 
hizb’Allah se traduce ca „Partidul lui Allah”.
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„ROMÂNIA MILITARĂ” – 
PRINCIPALA TRIBUNĂ 

A DOCTRINEI ŞI A ARTEI MILITARE
ÎN PERIOADA INTERBELICĂ

La sfârşitul Marelui Război

În primul număr al revistei „România Militară”, 
după Marele Război, apare articolul „1916-
1920”, o analiză a participării române la această 
conflagraţie.

„Istoria” va consacra un capitol special pentru 
a arăta cum ţara noastră (România - n.n.), în loc de 
a fi ajutată de cel mai apropiat aliat (Rusia), a fost 
trădată de acesta.

Încetineala trupelor ruse la intrarea în ţara 
noastră, la începutul campaniei, întârzierea, 
rătăcirea voluntară şi chiar distrugerea materialului 
de război provenit din Franţa în timpul trecerii 
prin Rusia, inacţiunea şi pasivitatea unor mari 
unităţi (corpuri de armată şi divizii) ruse care, în 
cursul luptelor, asistau cu arma la picior, aproape 
de câmpul de luptă, fără a interveni, văzându-
i pe români angajaţi în lupte teribile, în sfârşit, 
încercarea de a bolşeviza poporul (român - n.n.) şi 
armata (română - n.n.) vor rămâne printre cele mai 
detestabile şi triste pagini din istoria războiului 
nostru (…). Marile comandamente ale armatei 
(române - n.n.) (…) trebuiau să rezolve problemele 
dificile ale conducerii operaţiilor şi, în plus şi în 
acelaşi timp, problemele încă şi mai grele create de 
aşa-zişii noştri aliaţi, ruşii”1 (jafuri, abandonarea 
sectoarelor de luptă, atacurile împotriva … 
unităţilor române, împotriva localităţilor române 
etc. - n.n.).

Pierderile umane din rândul armatei şi populaţiei 
civile române reprezintă 10% din populaţia totală, 
„proporţie care nu a fost atinsă de nici una dintre 
ţările participante la război”2.

Marele Război, pentru România, se termină la 
05.08.1919, prin înfrângerea Ungariei, ocuparea 
Budapestei şi capitularea ultimelor divizii ungare 
încercuite de români - 03.08.1919 (4 divizii) şi 
05.08.1919 (2 divizii).

Gândirea românească. O voce ce trebuie 
ascultată

În acelaşi număr, 1, al revistei „România 
Militară”, este publicat un studiu important, 
„Armatele viitorului”, semnat de colonelul Al 
Rizeanu3. El consideră că „statele victorioase sunt 
obosite ca şi cele învinse”.

Autorul accentuează necesitatea de a reconstrui 
economia şi armata. El propune reducerea 
efectivelor militare şi a stagiului militar „în scopul 
redresării economice cât mai rapide”. El crede că 
„cel puţin, pentru moment, o conflagraţie pe scară 
mare, similară cu cea care tocmai a luat sfârşit, 
este puţin probabilă”.

El face o analiză obiectivă şi clară a contextului 
geopolitic european la sfârşitul Marelui Război, 
îndoindu-se de puterea viitoare a Ligii Naţiunilor 
şi de „realismul” proiectelor de menţinere a ordinii 
şi păcii internaţionale: „Cine garantează durata 
infinită a înţelegerii, cine cunoaşte cu precizie 
intenţiile Germaniei, cine poate preciza ce va deveni 
Rusia când se vor termina luptele interne? Cine 
poate garanta că noul statut al Europei Centrale, 
construit pe soclul fostului imperiu austro-ungar, 
va rămâne definitiv sau, în cazul cel mai fericit, nu 
va genera conflicte între moştenitorii care, aparent, 
par mulţumiţi? Şi, în sfârşit, cine poate şti dacă 
sfera intereselor americane se va îndrepta din nou 
spre teoria lui Monroe, sau va căuta să se extindă 
mai mult în Europa?”

Autorul are intuiţia că statele învinse (rămase/
lăsate cu un important potenţial economic şi 
militar) vor cultiva şi dezvolta ideea revanşei.

Anticipând că „Liga Naţiunilor, în ciuda întregii 
sale activităţi, va avea o putere foarte limitată”, 
Al. Rizeanu apreciază că: „Dacă dezarmarea nu 
este posibilă, în viitorul apropiat este necesar ca 
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armatele să fie organizate astfel încât redresarea 
economică să fie facilitată la maximum”.

Spiritul logicii sale va fi confirmat, peste 20 de 
ani, cu prilejul declanşării celui de-al doilea Război 
Mondial. El ajunge la concluzia că rezolvarea 
acestei probleme va aparţine fiecărei ţări, în funcţie 
de condiţiile ei specifice: „Pentru noi, mai mult, în 
raport cu Franţa, situaţia este astfel încât va trebui 
să fim pregătiţi, întotdeauna, să o înfruntăm, în 
orice circumstanţe, cu propriile noastre forţe.”

Imediat după terminarea Marelui Război, 
colonelul român Rizeanu, prin studiul său, bazat 
pe analiza experienţei din prima conflagraţie 
mondială şi pe analiza noului context geopolitic 
creat de aceasta, proiectează imaginea a ceea ce 
va urma.

Faptul că, în Occident, factorii de decizie fie că 
l-au ignorat, fie că au fost incapabili să-l înţeleagă, 
fie l-au înţeles şi au acţionat, în cunoştinţă de 
cauză, în sensul declanşării celei de-a doua tragedii 
mondiale, este o realitate.

În cazul anumitor popoare, printre care poporul 
român, această tragedie a fost perpetuată timp de 
50 de ani, dublând numărul victimelor, prin cea 
mai condamnabilă consecinţă a politicii aliaţilor: 
comunismul.

Mai multe articole sunt consacrate diferitelor 
categorii de arme.

Deşi foarte ataşat armei sale, cavaleria, pentru 
care solicită un rol mereu important, colonelul 
Ilasievici4 face câteva observaţii importante: 
„Condiţiile în care s-a desfăşurat Marele Război 
au dat operaţiilor un caracter cu totul schimbat, în 
raport cu cele din trecut”.

Analizând cei trei factori ai luptei (omul, 
armamentul şi terenul), autorul consideră că ei s-
au manifestat „în forme uneori normale”, rezultând 
din durata mare şi din enormele efective aflate faţă 
în faţă.

Fidel conceptului tradiţional de identitate 
a cavaleriei şi rolului ei în conflict, colonelul 
Ilasievici este capabil să înţeleagă anumite realităţi 
noi ale războiului. El face o comparaţie, în ceea ce 
priveşte cavaleria, în timpul Marelui Război, între 
francezi, austro-ungari, ruşi, germani şi români. 
În privinţa formei de luptă a cavaleriei, el spune: 
„Cavaleria a fost surprinsă, la începutul războiului, 
de marea putere de foc şi de cramponarea inamicului 
de teren”. Acest lucru a impus cavaleriei din ţările 
beligerante adaptarea şi însuşirea noilor procedee 
de luptă, în armament mai puternic şi transformarea 

formaţiilor rigide în formaţii flexibile, „capabile să 
se adapteze la teren”.

Tradiţia şi doctrina luptei prin şoc cedează în 
favoarea unei noi forme de luptă - „pedestră”.

„Cavaleria română, instruită şi pregătită 
conform ideilor timpului, nu concepea, la 
începutul războiului, decât acţiunea prin şoc (…). 
În faţa cavaleriei germane şi austro-ungare, care 
nu acceptau lupta călare, şi după câteva experienţe 
negative, în ciuda entuziasmului şi spiritului ei 
de sacrificiu, ea a fost nevoită să renunţe la lupta 
exclusiv călare (…).

Autorul nu poate ignora diminuarea rolului 
cavaleriei, dar consideră necesară conservarea 
spiritului cavaleriei”. Acest spirit, potrivit opiniei 
sale, reprezintă, „un caracter ‘de ofensivă� şi de‘de ofensivă� şi dede ofensivă� şi de 
impulsivitate, care a avut o mare influenţă pe 
câmpul tactic şi strategic”.

Cavaleria germană, utilizând, în război, doar 
lupta pedestră, cu tendinţa de a acţiona aproape 
întotdeauna în proximitatea infanteriei, deşi a 
dobândit frumoase succese tactice, nu a putut 
obţine niciodată un rezultat cu caracter decisiv.

Cavaleria franceză, în ciuda inferiorităţii 
numerice, datorită conservării principiului 
cavaleriei, temporizează aproape întotdeauna 
înaintarea maselor cavaleriei germane, 
împiedicându-le să exploateze succesele cucerite 
de armatele lor.

Pe frontul rusesc, doar din cauza spiritului 
impulsiv al cavaleriei ruse, cavaleria germană, atât 
de magistral utilizată de Ludendorff, nu a putut 
obţine succese decisive (…).

Nici pe frontul românesc, în toamna anului 
1916, corpul de cavalerie german Schmettow, 
în pofida tuturor ocaziilor favorabile pe care le-
a avut, nu a putut obţine rezultate decisive, iar 
armata română şi-a putut continua operaţiile (…). 
Cavaleria română reuşeşte, graţie spiritului ei de 
cavalerie, să ţină piept acestui corp de cavalerie 
german perfect organizat (…).”

El oferă exemplele bătăliilor: Ruşii lui Assan 
şi Pădurea Nebună Velea, dintre Divizia a 2-a 
de cavalerie română împotriva Diviziei ungare 
din Szeklers (10.000 de oameni) sau acţiunea 
întreprinsă la Monastir, contra bulgarilor, de către 
Brigada 4 cavalerie franceză, aflată sub conducerea 
generalului Franchet d�Esperay.

Colonelul Ilasievici vede, în utilizarea 
cavaleriei, forţa ofensivă, dar recunoaşte că „arma 
cavaleriei este, înainte de toate, o armă cu efect 
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moral”, la care trebuie adăugată caracteristica „de 
armă cu un important coeficient material”.

Fiind, în mod evident, un tradiţionalist care 
îşi manifestă apartenenţa la spiritul armei sale, 
colonelul Ilasievici crede că prezenţa cavaleriei în 
teatrele de operaţii este justificată, în special, din 
punct de vedere tactic. Totuşi, „Într-adevăr, lupta 
călare cu arme albe pentru marile unităţi este de 
domeniul trecutului (…).”

Dar, apărând cavaleria şi viitorul ei, el adaugă: 
„(…) vom comite o mare greşeală dacă ne vom 
raporta doar la experienţele războiului de stabilizare 
şi la puterea armelor intrate în joc.”

Adept al nimicirii inamicului, în căutarea 
acţiunilor decisive, el propune mişcarea şi 
manevrele, căci nu crede în modelul de război „de 
stabilizare, care s-a accentuat până la caracterul 
de devenire permanentă pe frontul occidental”. În 
ciuda acestui fapt, el nu vorbeşte despre tancuri, 
capacitatea lor de mişcare, de pătrundere, de foc.

Locotenent-colonelul Dimitriu Haralamb, 
în studiul său „Evoluţia ideilor relative la 
întrebuinţarea artileriei în legătură cu celelalte 
arme”, face o analiză istorică şi comparativă a 
doctrinei utilizării artileriei în diferite ţări şi în 
teatre de operaţii diferite, începând din 1870 până 
la sfârşitul Marelui Război5.

Articolul consacrat trupelor de geniu în război 
este semnat de locotenent-colonelul St. Căţoiu6.

Autorul remarcă faptul că Marele Război a 
fost caracterizat prin „utilizarea la maximum 
a mijloacelor tehnice”, că toate statele au fost 
surprinse „într-o perioadă de transformare şi de 
organizare incompletă a trupelor de geniu (…). 
Surpriza şi absenţa pregătirii au fost cauzate, între 
altele, şi de aversiunea comandamentelor faţă de 
utilizarea mijloacelor tehnice în luptă, care, după 
opinia lor, anihilau spiritul ofensiv al trupelor”.

În momentul intrării în război, armata română 
dispunea de 5 batalioane de pionieri de câmp şi 
de un batalion de pionieri de oraş; la sfârşitul 
războiului, avea 21 de batalioane de pionieri.

În ceea ce priveşte marina, căpitanul de corvetă 
Al. Gheorghiu studiază marina în Marele Război, 
evoluţia ei, învăţămintele reieşite din participarea 
în război, iar în final trasează conturul marinei 
viitorului7.

Autorul împărtăşeşte ideea conform căreia 
supremaţia mării a avut un rol important 
„întotdeauna, în istoria lumii”; în Marele Război, ea 
a avut un rol strategic. În contextul discuţiei despre 

„supremaţia mării” Al. Gheorghiu precizează 
sensul termenului de marină: „Marina militară şi 
marina comercială formează împreună un întreg, 
iar izolarea unuia dintre factorii componenţi 
semnifică imposibilitatea de a ajunge la raţiunea 
lor de a fi. Nu există decât o singură marină şi doar 
în acest mod ea trebuie văzută ca factor al apărării 
naţionale”.

Când vorbeşte de războiul maritim, autorul 
distinge două mari etape:

I – „când arma submarin nu avea forţă”;
II – „când submarinele germane iau forma cu 

adevărat ofensivă”.
Al. Gheorghiu acordă o importanţă specială 

„flotelor în potenţialitate”; el consideră că, fără 
„flotele grele aliate”, „supremaţia mării” nu ar fi 
existat, lucru valabil, conform opiniei sale, şi în 
viitor. Din nefericire, el nu poate depăşi limita 
epocii sale şi nu acordă nici o atenţie aviaţiei în 
controlul spaţiului maritim.

Un studiu al cărui autor se ascunde sub 
iniţialele A.I.P. este consacrat aeronauticii militare 
şi evoluţiei ei de la declararea războiului mondial 
până la sfârşitul lui8.

Aviaţia din ţările beligerante este analizată, tot 
într-un mod comparativ, din trei puncte de vedere: 
„1. efectivul unităţilor; 2. materialul şi specializarea 
lui; 3. organizarea”.

Amintind că „unităţile constituite (escadrile) 
apăreau pentru prima dată în timpul manevrelor 
franceze din est”, autorul, „cu multă mândrie”, 
precizează că, în acelaşi an, 1911, „la manevrele 
regale române de la Roman, aviaţia română apare 
şi ea, în mod oficial, cu primele ei avioane pilotate 
de piloţii Gh. Negrescu, St. Protopopescu, M. 
Zorileanu, N. Capşa, P. Vacas etc.”

Autorul remarcă: „Dintre toate armele, cea care 
în timpul războiului mondial a cunoscut dezvoltarea 
cea mai mare a fost aeronautica, deoarece însăşi 
concepţia utilizării ei s-a modificat atât de mult 
în cursul campaniei, astfel încât, de la un simplu 
serviciu de informaţii, ea a ajuns la rangul de 
armă”. El consideră că viitorul va fi marcat de o 
competiţie acerbă în dezvoltarea aviaţiei, având 
drept scop supremaţia aeriană.

Primul număr al noii serii “România Militară”, 
apărut după Marele Război, este remarcabil şi prin 
consideraţiile privind educaţia, studiul semnificativ 
al influenţei franceze în cultura română şi, de 
asemenea, pentru aprecierea profundă pe care 
românii le-o rezervă francezilor9.

PUNCTE DE VEDERE



IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2005���

Adept declarat şi entuziast al concepţiei lui 
Gustave le Bon, Psihologia educaţiei, colonelul 
Negreanu scrie: „Numai şcoala de război franceză, 
prin celebrii generali Bonnal, Maud�hui, Gallieni, 
Foch, în calitate de profesori, a înţeles perfect ceea 
ce nici chiar universitarii nu au ştiut să aprecieze: 
sensul celei mai bune definiţii a educaţiei date de 
însuşi Gustave le Bon: ‘Educaţia este arta de a 
face conştientul să treacă în inconştient�, pe care 
englezii – şi şefii statului major general englez – au 
adoptat-o ca pe un principiu fundamental pentru 
stabilirea unei unităţi de doctrină şi de acţiune în 
educaţia militară”.

Misiunea, opera educatorului este „creionarea 
caracterelor, a caracterelor puternice”. Concluzia 
sa sună implacabil, poate ca un avertisment către 
contemporanii săi:

„Istoria ne arată că, prin slăbirea caracterelor şi 
nu prin cea a inteligenţei, au pierit popoarele. Iar 
forţa inteligenţei nu înseamnă nivelul de civilizaţie. 
Caracterul este totul”.

       

Traducere şi adaptare: Despina NICOLAIE

NOTE:

1 1916-1920, „România Militară”, ianuarie, 1921, p.8.
2 Idem, p.10
3 Al. RIZEANU, Armatele viitorului, „România 
Militară”, ianuarie, 1921, pp.15-26.
4 ILASIEVICI, Consideraţiuni generale asupra 
întrebuinţărei cavaleriei în războiul modern, „România 
Militară”, ianuarie, 1921, p. 27 şi următoarele.
5 Haralamb DIMITRIU, Evoluţia ideilor relative 
la întrebuinţarea artileriei în legătură cu celelalte 
arme, „România Militară”, ianuarie, 1921, p.51 şi 
următoarele.
6 St. CĂŢOIU, Trupele de geniu în război, „România 
Militară, ianuarie, 1921, p. 61 şi următoarele.
7Al. A. GHEORGHIU, Marina în marele război – 
Evoluţia ei – Învăţăminte – Marina viitorului, „România 
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Problematica securităţii spaţiului adiacent 
Mării Negre a acumulat în ultimii ani majoritatea 
surselor de insecuritate cunoscute. Situaţia 
afectează în mod direct şi, uneori, cu consecinţe 
dramatice, nu numai statele din zonă, dar şi state 
mai îndepărtate.

Studiul de faţă îşi propune să evidenţieze dacă 
ipostaza actuală este singulară sau nu, atât în 
istoria, cât şi în devenirea acestui colţ al planetei.

Deşi lucrările de specialitate încă nu au ajuns 
la un consens în privinţa unei delimitări spaţiale 
ferme a „regiunii extinse a Mării Negre”, zona 
a fost percepută din toate timpurile ca un spaţiu 
unitar, prin diversitatea problemelor cu care s-a 
confruntat. 

Dezbaterile ştiinţifice, lucrările de specialitate 
şi discursul unor personalităţi marcante ale vieţii 
politice actuale au făcut apel, în ultimul timp, din 
ce în ce mai des, la sintagma „extinsă” asociată 
Mării Negre. Aceasta reflectă percepţia unui 
continuum geografic care, deşi îi poartă numele, 
nu se limitează la acvatoriul Mării Negre. 

Dacă singurul criteriu al definirii conceptului ar 
fi cel de natură toponimică, regiunea Mării Negre 
ar trebui să includă statele care au acces nemijlocit 
la litoralul mării (Turcia, Bulgaria, România, 
Ucraina, Rusia şi Georgia). Sintagma „extinsă” 
împinge limitele geografice ale regiunii dincolo de 
frontierele riveranilor.

Marea Neagră ar putea constitui o unitate 
geografică distinctă, dar numai factorul geografic 
nu a reprezentat niciodată sursa identităţii ei sau 
a puterii la nivel politic şi economic. Din această 
perspectivă, conceptul are conotaţii mult mai mari 
şi mai profunde. El se referă, mai degrabă, la un 
areal cu trăsături comune politice, economice, 
culturale, spirituale şi de altă natură, decât la un 
spaţiu geografic distinct.

Zestrea teoretică românească conţine nenu-
mărate mărturii asupra evidenţierii, pe baze 

PERENITATE SAU CONJUNCTURĂ ÎN 
PROBLEMATICA SECURITĂŢII ZONEI 

EXTINSE A MĂRII NEGRE?
Dr. Grigore ALEXANDRESCU

fundamentate ştiinţific, a importanţei geopolitice 
şi geostrategice a spaţiului adiacent Mării Negre, 
rolul lui de placă turnantă între trei leagăne de 
civilizaţie: europeană, asiatică şi orientală şi, în 
acelaşi timp, de pasaj de trecere între acestea.

 Pontul Euxin, zona de confruntare între 
imperiile de altădată şi suportul de apă al „Drumului 
mătăsii”, după o perioadă de recul istoric, 
reintră în forţă în atenţia lumii. Acum, geometria 
dintotdeauna variabilă spaţiului ne înfăţişează o 
zonă aflată într-o reţea politico-economică ce se 
întinde din Balcani până la Marea Caspică, din 
Europa Centrală până în Orientul Apropiat. 

Fără a avea pretenţia unei definiţii atotcu-
prinzătoare, „regiunea extinsă a Mării Negre” 
incumbă suportul fizico-geografic al teritoriilor 
statelor riverane Mării Negre: Turcia, Bulgaria, 
România, Ucraina, Rusia şi Georgia şi statele 
vecine, implicate nemijlocit în geopolitica 
subregională: Grecia, F.R.I. Macedonia, Albania, 
Uniunea Serbia-Muntenegru, Ungaria, Slovacia, 
R. Moldova, Azerbaidjan şi Armenia, peste care 
se calchiază atât relaţiile şi interesele statelor 
mai sus-menţionate, cât şi ale actorilor statali, 
suprastatali şi nonstatali interesaţi. 

Zona geopolitică a Mării Negre în viziune 
extinsă, denumită ca atare sau nu, a fost dintotdeauna 
un „Triunghi al Bermudelor”, care a alimentat şi 
consumat aspiraţiile şi ambiţiile marilor imperii ce 
au făcut istoria Eurasiei. Aceasta a fost continuată, 
în forme specifice, de statele rezultate în urma 
destrămării imperiilor, peste care s-au adăugat 
actori nonstatali, mai apropiaţi sau mai îndepărtaţi, 
în funcţie de conjunctura vremurilor.

Evidenţele istorice, analizate în diferite colţuri 
ale lumii, arată că evoluţiile mediului de securitate 
din zona adiacentă Mării Negre au influenţat în mod 
semnificativ securitatea şi stabilitatea întregului 
continent, inducând transformări periodice, chiar 
„mutaţii pe harta mentală a europenilor”1. Din 
această perspectivă, câteva momente cruciale ale 
istoriei civilizaţiei se impun a fi măcar amintite:
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• Împărţirea Imperiului Roman şi ridicarea 
Constantinopolului la rang de capitală au propulsat 
Pontul Euxin, secole de-a rândul, la rangul de 
entitate majoră în viaţa politică, economică şi 
spirituală a europenilor şi nu numai. Aceasta a atras 
şi o multitudine de riscuri, pericole şi ameninţări 
la adresa stabilităţii regiunii, obligând entităţile 
administrative din zonă să încerce diferite formule 
de cooperare pentru combaterea lor. Pe lângă jocul 
alianţelor militare, specifice momentelor istorice 
concrete, înţelegeri regionale, întărite prin edicte, 
îndreptate în special împotriva pirateriei pe mare 
şi tâlhăriei pe drumurile comerciale continentale 
(de ex., drumul mătăsii) stau mărturie importanţei 
ce se acorda realizării unui mediu de securitate 
propice dezvoltării socio-economice, chiar dacă 
acesta era doar înţeles, nu şi teoretizat.

• Tendinţele manifestate în direcţia unificării 
statelor europene, ca o condiţie sine qua non a 
realizării unităţii continentale, aveau să cunoască un 
recul semnificativ la începutul primului mileniu, o 
dată cu trista despărţire a Bisericii Ortodoxe de cea 
Catolică (1054). Marea dramă avea să se declanşeze 
la ţărmul Pontului, consfinţind despărţirea, cel 
puţin confesională, pentru aproape o mie de 
ani a Răsăritului de Apusul Europei. „Bătrânul 
continent”, divizat şi ros de pericole, riscuri şi 
ameninţări generate, în marea lor majoritate, din 
interior, avea să lase Marea Neagră la dispoziţia 
Imperiului Otoman, care a transformat-o dintr-un 
mare centru de cultură şi civilizaţie european, într-
o mare interioară, ruptă de Europa.

• Anii care au urmat au adus regiunea în prim-
planul luptei pentru împărţirea sferelor de influenţă, 
transformând-o într-un vast câmp de bătălie. 
Expansiunea otomană devenise, la un moment 
dat, o problemă europeană, generând „cruciadele 
târzii” (începând cu 1366) şi opoziţia alianţelor 
ungaro-bizantine şi ungaro-polone (1395-1397)2. 
Ambiţiile Rusiei de a încorpora în Imperiul Ţarist 
micile formaţiuni statale vecine i-au adus armatele, 
în 1696, în nordul Mării Negre, fapt ce a condus 
la izbucnirea unor războaie sângeroase cu Poarta, 
care au pustiit regiunea timp de două secole. Baza 
şubredă a despotismului feudalo-militar, sistemul 
nemilos şi anarhic de exploatare şi asuprire a 
populaţiilor cucerite şi corupţia administrativă au 
întreţinut un permanent spirit de revoltă în rândul 
supuşilor, indiferent că aparţineau sultanului 
sau ţarului. Situaţia incendiară din jurul Mării 
Negre i-a determinat pe occidentali, mai întâi, să 

intervină pentru gestionarea conflictelor, apoi să 
se resemneze, încercând izolarea zonei, ceea  ce a 
dus la accentuarea clivajului dintre estul şi vestul 
Europei. 

• Începuturile epocii industriale introduc o 
nouă ecuaţie în geometria securităţii la Marea 
Neagră: lupta pentru resurse. Avatarurile perioadei 
au generat surse de insecuritate care şi-au găsit 
rezolvarea în forme dintre cele mai diferite, de la 
acorduri comerciale, reglementări ale navigaţiei, 
blocade până la războaie, chiar mondiale.

 După căderea Zidului Berlinului şi demantela-
rea URSS, statele din regiune, preocupate de 
rezolvarea propriilor probleme, generate de noua lor 
situaţie, din care nu au lipsit conflictele fratricide, 
au creat un sentiment mai degrabă de respingere 
decât de focalizare a atenţiei şi interesului 
comunităţii internaţionale asupra acestei zone. 
Orice perspectivă de aderare la valorile occidentale, 
la începutul anilor �90, iar pentru unele state chiar 
şi mai târziu, părea utopică.

Atât NATO, cât şi UE şi-au concentrat atenţia 
spre flancurile Europei Centrale şi de Răsărit. La 
nord, se urmărea desprinderea statelor baltice 
de sub controlul Federaţiei Ruse şi integrarea 
lor în spaţiul euro-atlantic, iar la sud, oprirea 
confruntărilor sângeroase din Balcani şi cultivarea 
esenţelor democraţiei şi statului de drept. 

Analiştii occidentali, recunoscuţi prin valoarea 
expertizei lor, afirmă că în ultimii ani comunitatea 
euro-atlantică a „alocat puţin timp şi puţine 
resurse politice pentru a aborda regiunea extinsă a 
Mării Negre”3. Aceasta, conchid ei, pentru că „în 
Occident există tendinţa de a ignora sau neglija 
problemele pentru care nu există răspuns sau 
perspectivă de succes imediate: respectiv cele din 
categoria ‘prea greu de soluţionat�”. Înţelegerea 
regiunii ca aparţinătoare a acestei categorii a fost 
determinată de teama de a nu irita Moscova în 
privinţa caducităţii moştenirii sferei sovietice de 
dominare şi de a nu o deranja prin deschiderea 
subiectului „străinătăţii apropiate”, care funcţiona 
la Kremlin încă din timpul lui Elţîn, azi lipsit de 
actualitate şi realism.

Primii paşi au fost făcuţi de NATO în direcţia 
atragerii statelor din zonă în Programul Parteneriatul 
pentru Pace (PfP). Considerând prilejul deosebit de 
oportun pentru viitorul lor, rând pe rând, tinerele 
democraţii au semnat declaraţiile de adeziune. 
Interesul manifestat încă din primele momente şi 
implicarea lor activă în acţiunile desfăşurate în 
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a Mării Negre sau marea ei majoritate (opţiunile 
actuale ale Rusiei ne îndreptăţesc să nu adoptăm 
varianta optimistă). Întrebarea se pune firesc: în 
această situaţie, valoarea zonei extinse a Mării 
Negre se va diminua sau nu?

Un răspuns rapid şi tranşant este greu de oferit. 
El poate fi dat abia după ce se va constata dacă 
zona este capabilă să devină o prelungire a spaţiului 
euro-atlantic sau va rămâne doar o graniţă care să 
marcheze strict Europa unită de un conglomerat de 
state asiatice? În oricare dintre variante, există o 
minimă certitudine: importanţa geopolitică a zonei 
extinse a Mării Negre se va menţine, iar valoarea 
ei geoeconomică se va păstra, atâta timp cât nu 
vor apărea resurse energetice alternative mult mai 
ieftine.

În final, considerăm că răspunsul la interogaţia 
evidenţiată în titlul acestui articol nu poate fi dat 
pe loc. Rigoarea ştiinţifică necesară emiterii unor 
concluzii la un astfel de subiect complex impune o 
analiză pertinentă a entităţilor zonale ale Eurasiei, 
în care să fie reliefate osmoza dintre diferitele 
ei regiuni şi cauzele care determină căderea în 
desuetudine şi redescoperirea lor. Până atunci, 
„zona extinsă a Mării Negre” poate fi caracterizată 
drept un teritoriu vast al întrebărilor cărora încă 
nu li se găsesc răspunsuri şi al contradicţiilor 
nerezolvate. 

NOTE:

1 Charles KING, The Black Sea: A History, Oxford 
University Press, 2004, p.276.

2 Şerban PAPACOSTEA, Byzance et la croisade 
Bas-Danube a la fin du XIVe siecle, în Revue Roumaine 
d`Histoire, XXX, nr 1-2, pp. 3-4.

3 Ronald D. ASMUS, Konstantin DIMITROV, Joerg 
FORBRIG, O nouă strategie euro-atlantică pentru 
regiunea Mării Negre, Editura IRSI, Bucureşti, 2004, 
p.18.

cadrul programului au depăşit şi cele mai optimiste 
prognoze ale succesului PfP.

Apoi, în ultimul deceniu au urmat două 
valuri paralele de extindere a NATO şi a Uniunii 
Europene, translatând în paşi succesivi fruntariile 
spaţiului occidental de securitate şi prosperitate 
tot mai aproape de ţărmurile Mării Negre. O dată 
cu integrarea statelor central şi sud-est europene 
riscurile specifice zonei au fost preluate volens-
nolens, mai întâi de Alianţa Nord-Atlantică, 
pentru ca, peste un an şi jumătate, să fie nevoită 
să le înglobeze şi să le combată şi UE. Deşi 
multe necunoscute sau greu de înţeles pentru 
contribuabilul occidental, ameninţările induse din 
zona Mării Negre au valoare strategică nu numai 
prin puterea lor distructivă, dar şi prin longevitate 
şi sferele sociale pe care le vizează.

Pentru securitatea întregii comunităţi euro-
atlantice, ţările din regiunea Marii Negre trebuie 
să-şi asume răspunderea de a constitui (pentru a 
câta oară in istorie?) primul front în combaterea 
principalelor riscuri şi ameninţări care preocupă 
omenirea: migraţia ilegală, traficul ilicit de droguri, 
arme, fiinţe umane, crima organizată, corupţia, 
frauda, economii nefuncţionale, conflicte îngheţate 
etc. Aceste coşmaruri ale cetăţenilor Europei, şi nu 
numai, se impun a fi combătute şi eradicate, atât 
prin întărirea cooperării şi solidarităţii regionale, 
cât şi prin acţiunea sinergică a tuturor statelor care 
influenţează securitatea zonei. Acest adevăr poate 
fi ridicat la valoare de axiomă numai dacă strategia 
adoptată va ţine cont de lecţiile istoriei, indiferent 
cât de stânjenitoare sau dureroase sunt percepute 
de cei implicaţi.

După cum se afirmă în unele lucrări de 
specialitate, NATO şi UE nu şi-au închis porţile. 
Revoluţiile portocalii se anunţă să se extindă în 
partea estică a arealului supus analizei. Aceasta 
va deschide, probabil, drumul unor noi valuri de 
lărgire, cuprinzând, ipotetic, întreaga zonă extinsă 
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LUPTA ÎMPOTRIVA TERORISMULUI 
DIN PERSPECTIVA UNIUNII 

EUROPENE1

 Dr. Piotr GAWLICZEK

Provocarea reprezentată de terorism s-a 
schimbat considerabil în ultimul deceniu şi va 
continua să evolueze. Tehnologia modernă le-a 
facilitat teroriştilor planificarea şi posibilitatea 
de a opera pe plan mondial, acum, mai mult ca 
niciodată. Teroriştii lucrează împreună pentru 
finanţare, schimb de informaţii, pregătire, logistică, 
planificarea şi executarea atacurilor. Grupările 
teroriste care au obiective într-o ţară sau regiune 
pot obţine sprijin din partea altor grupări aflate în 
alte ţări sau regiuni. Ameninţarea teroristă de azi 
este formată din structuri flexibile, transnaţionale, 
caracterizate printr-o interconectivitate uşoară în 
cadrul grupării sau între grupări.

Mai mult decât atât, grupările teroriste au 
devenit, din ce în ce mai mult, independente în 
folosirea activităţilor criminale. Azi, organizaţiile 
teroriste nu numai că activează din locuri sigure 
înăuntrul graniţelor unui stat-sponsor, dar, din ce în 
ce mai mult, activează şi în cadrul unor state slabe 
sau eşuate, unde pot opera în siguranţă, deoarece 
guvernele fie nu le pot împiedica, fie sunt ca şi 
inexistente. În plus, organizaţiile teroriste pot, de 
asemenea, acţiona şi din ţări apusene, pe care le 
consideră o ţintă, sau pericolul poate proveni de la 
anumite populaţii islamice ce trăiesc în societăţile 
occidentale.

Un alt fapt important este reprezentat de 
posibilitatea ca organizaţiile teroriste să folosească 
arme chimice, biologice, radiologice sau nucleare, 
al căror număr a crescut în mod îngrijorător un 
ultimul deceniu. Ţinând cont de nivelul la care 
organizaţiile teroriste pot acţiona, se disting trei 
grade sau categorii. Toate organizaţiile teroriste 
pot împărţi o serie de factori structurali. La bază, 
subliniind condiţiile de trai, precum sărăcia, 
conflictele religioase şi luptele etnice, se pot crea 
ocazii pe care teroriştii le exploatează. Ei folosesc 
aceste condiţii pentru a-şi justifica acţiunile şi 
a-şi extinde sprijinul. Apoi, mediul internaţio-
nal defineşte graniţele în cadrul cărora teroriştii 
pot acţiona. Ca un rezultat al graniţelor tot mai 

deschise, acest mediu permisiv pune la dispoziţie 
acces la adăposturi, capacităţi şi alte tipuri de 
suport pentru activităţile teroriste. Mai mult decât 
atât, teroriştii trebuie să aibă şi o bază din care să 
poată opera. Fie din ignoranţă, fie din incapacita-
te sau intenţionat, statele din întreaga lume 
încă oferă adăposturi sigure, locuri de întrunire, 
reţele de comunicaţii sau financiare teroriştilor. 
Capabilităţile şi sfera de influenţă a organizaţiilor 
teroriste sunt determinate de structura organizaţiei, 
membri şi resurse. Nivelul superior este repre-
zentat de conducerea organizaţiei, care pune la 
dispoziţie directive generale şi strategice şi este 
catalizatorul acţiunii teroriste.

Terorismul nu este în sine un concept auto-
conducător, sau nu este în esenţa lui „duşmanul”. El 
este mai mult o unealtă sau o tactică, întrebuinţată, 
aproape în mod inevitabil, de cei slabi împotriva 
celor puternici. De aceea, folosirea puterii mili-
tare şi a impunerii legii, care au fost create pentru 
ca cei puternici să îi controleze pe cel slabi, pot 
reprezenta doar o parte a răspunsului. Abordarea 
în lupta împotriva terorismului este necesar să fie 
globală, coordonată, cuprinzătoare şi pe termen 
lung şi ar trebui să cuprindă: folosirea diplomaţiei, 
a factorilor economici, a informaţiilor, a impune-
rii legii, a armatei, a mijloacelor financiare, a 
activităţilor de culegere de informaţii şi a altor 
instrumente ale puterii.

Pe cât de complexe sunt cauzele care stau la baza 
terorismului global, strategia corectă pentru a-
i face faţă necesită un set de unelte complexe şi 
diversificate, cu efect pe termen scurt, mediu şi 
lung, cât şi acţionarea, simultană, la toate cele 
patru niveluri:

1. înseşi organizaţiile teroriste;
2. statele şi organizaţiile internaţionale;
3. protecţia, securitatea internă şi managementul 

consecinţelor atacurilor teroriste;
4.sublinierea condiţiilor care generează 

nemulţumirile ce aduc după sine suportul public în 
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favoarea terorismului.
Organizaţiile teroriste. Cea mai bună metodă 

de a înfrânge teroriştii constă în identificarea şi 
localizarea lor şi în a acţiona susţinut împotriva 
sanctuarelor lor, a structurilor de conducere, 
comandă, control şi comunicaţii, a sprijinului 
material şi a celui financiar, pentru a le perturba 
capacitatea de a planifica şi opera. Acest lucru va 
forţa organizaţiile teroriste să se disperseze şi, atunci 
când vor încerca să se reconsolideze, continuarea 
acestor acţiuni îi va încolţi şi îi va izola până când 
ameninţarea teroristă se va întoarce în domeniul 
criminalităţii obişnuite. Cunoaşterea „inamicu-
lui” este crucială şi este un element esenţial în 
lupta împotriva terorismului. Informaţiile şi 
impunerea legii ar trebui să devină mai importante 
şi să-şi dezvolte capacităţile şi eforturile, pentru a 
identifica şi localiza teroriştii şi organizaţiile lor, 
atât acasă, cât şi în străinătate. Aceste informaţii 
ar trebui împărtăşite în mod judicios, distribuite şi 
exploatate. Agenţiile de informaţii şi de impunere 
a legii ar trebui să se extindă şi să-şi îmbunătăţeas-
că atât relaţiile naţionale şi internaţionale, cât şi 
cooperarea, pentru a profita din plin de informaţiile 
şi activităţile informative. Odată ce teroriştii 
sunt identificaţi şi localizaţi, trebuie luate măsuri 
împotriva capacităţilor care le permit să existe şi 
să opereze (sanctuarele, conducerea, comanda, 
controlul şi comunicaţiile, sprijinul material şi 
financiar), pentru a distruge reţelele teroriste. Ar 
trebui extinse capacităţile de impunere a legii şi 
eforturile de a captura, deţine şi judeca persoanele 
cunoscute sau bănuite că aparţin reţelelor teroriste. 
Ar trebui eliminate sursele de finanţare ale 
terorismului. Ar trebui dezvoltate şi coordonate 
strategii regionale specifice pentru combaterea 
terorismului, pentru sincronizarea eforturilor.

La nivel de state şi organizaţii internaţionale, 
teroriştilor şi organizaţiilor teroriste ar trebui 
să li se interzică accesul pe teritorii, la fonduri, 
echipament, instruire, tehnologie şi tranzit 
neîngrădit. Aceste acţiuni le-ar slăbi capacitatea 
de a planifica şi conduce operaţiuni. Refuzul 
de sponsorizare, de suport şi sanctuar ar trebui 
să reprezinte responsabilitatea statelor, care, 
astfel, îşi îndeplinesc obligaţiile de a combate 
terorismul în cadrul propriilor lor graniţe şi 
pe plan internaţional; trebuie să se pună capăt 
sponsorizării terorismului de către anumite state, 
stabilirea şi menţinerea unui standard internaţional 
pentru combaterea terorismului. Pe de altă parte, 

este important să se întărească efortul mondial 
de luptă împotriva terorismului prin: creşterea 
cooperării internaţionale, oferirea de asistenţă 
acelor state care doresc să combată terorismul, 
dar nu au mijloacele necesare; folosirea unei 
diplomaţii susţinute pentru a convinge alte state 
care nu doresc să combată terorismul; interdicţia 
sau stoparea ajutorului material oferit teroriştilor; 
eliminarea adăposturilor teroriştilor.

În timp ce se discută aceste probleme la nivel 
de protecţie, securitate internă şi management 
al consecinţelor atacurilor teroriste, trebuie 
să se ia în considerare că societăţile democratice 
sunt libere şi deschise şi, de aceea, vulnerabile în 
faţa atacurilor teroriste. Trebuie să se acţioneze 
imediat, pentru întărirea securităţii interne, pentru 
a se reduce vulnerabilitatea societăţii şi a garanta 
autoprotejarea capacităţilor forţelor de securitate. 
Planurile teroriste ar trebui detectate înainte ca 
ele să fie puse bine la punct, prin îmbunătăţirea şi 
coordonarea indicatorilor şi avertismentelor legate 
de ameninţare la nivel naţional şi internaţional. 
Toate datele disponibile legate de ameninţare ar 
trebui compilate şi analizate de o singură entitate, 
pentru a se putea obţine cele mai bune rezultate 
posibile. Procedurile şi sistemele care facilitează 
schimbul de informaţii dintre serviciile de informa-
ţii din întreaga lume ar trebui îmbunătăţite. Puterea 
unei naţiuni moderne se clădeşte pe transporturi 
eficiente şi logistică integrată, pe sisteme de 
informaţii şi comunicaţii. Integritatea acestor 
infrastructuri vitale ar trebui să fie o prioritate. De 
aceea, aceste infrastructuri ar trebui identificate şi 
desemnate drept o prioritate, la costuri avantajoase, 
iar standardele ar trebui stabilite în aşa mod încât 
să asigure o securitate maximă. De asemenea, ar 
trebui îmbunătăţite controlul la vamă şi securizarea 
documentelor Ar trebui asigurat un management 
al incidentelor, efectiv şi integrat. Acest lucru 
cere planificare, o creştere a interoperabilităţii şi 
coordonării, bazate pe şi sprijinite pe un proces 
eficient de luare a deciziilor. De aceea, ar trebui 
dezvoltate  politicile şi planificarea, pentru a reţine 
şi, atunci când este necesar, pentru a împiedica 
un atac iminent, în timp ce se asigură resursele 
necesare pentru a sprijini şi asista victimele atacului 
terorist. În plus, aceste planuri ar trebui bine puse 
la punct şi repetate de către toate autorităţile, 
serviciile şi agenţiile implicate. Sistemele naţionale 
pentru managementul consecinţelor ar trebui 
dezvoltate în aşa mod, încât să permită o integrare 
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a capacităţilor militare şi internaţionale de suport. 
Ar trebui dezvoltat cadrul legal pentru acest tip de 
suport transnaţional.

În legătură cu evidenţierea condiţiilor care 
generează motive de nemulţumire şi sprijin 
public general în favoarea terorismului, există 
multe ţări şi popoare care trăiesc în sărăcie şi în 
dispute politice şi regionale de nesoluţionat. Totuşi, 
aceste condiţii nu justifică folosirea terorismului; 
multe organizaţii teroriste au puţine lucruri în 
comun cu ele, dar le exploatează în propriul 
avantaj. Scopul principal al aşa-numitei evidenţieri 
a cauzelor politice şi economice ce generează 
terorism este de a neutraliza suportul oferit 
terorismului de către comunităţile în care acesta se 
dezvoltă şi, mai presus de toate, să genereze voinţa 
şi capacitatea de a acţiona împotriva acestui flagel. 
Ar trebui dezvoltată şi implementată o strategie de 
promovare a dialogului intercultural şi interreligios. 
Găsirea unei soluţii pentru motivele de nemulţu-
mire cu privire la unele probleme actuale (de 
exemplu, Irakul, conflictul palestiniano-israelian, 
Cecenia, Kaşmirul) este crucială pentru stoparea 
atacurilor teroriste şi o componentă critică a 
câştigării acestui război ideatic.

Vom trece în revistă cadrul în care UE luptă 
împotriva acestei ameninţări. Baza acestei 
lupte împotriva terorismului este reprezentată 
de Strategia Europeană de Securitate. În cadrul 
acestei strategii, terorismul este considerat una 
din ameninţările de bază în întreaga Europă. 
Ea descrie ce atitudine trebuie adoptată în lupta 
împotriva terorismului, unde trebuie luptat şi care 
sunt mijloacele cele mai potrivite. UE trebuie să-şi 
asume o mai mare responsabilitate în conducerea 
acestei lupte, să fie mai activă, încercând să 
acţioneze înainte ca atacuri teroriste să aibă loc 
în ţări europene. Ea trebuie să acţioneze unitar, 
pentru a fi mai puternică şi a-şi putea coordona 
mai bine eforturile şi lucrul în comun. Europa este 
atât o ţintă, cât şi o bază pentru terorism. Cu toate 
că efectele terorismului afectează, în principal, 
teritoriul ţărilor europene, originile lui pot fi în 
altă parte. Conceptul de autoapărare se referă, în 
primul rând, la „prima linie de apărare, care adesea 
este amplasată în afara graniţelor”. Acest lucru 
înseamnă că acţiunile preventive nu trebuie să aibă 
loc doar în Europa, ci şi acolo unde sunt adăpos-
tite grupări teroriste. În final, strategia stabileşte că 
„această ameninţare nu este doar militară şi nici 
nu poate fi învinsă doar prin mijloace militare”. 

Pentru a face faţă terorismului, acest flagel trebuie 
abordat foarte serios, bazându-se pe un amalgam 
de mijloace informative, poliţieneşti, judiciare, 
militare şi altele. De aceea, se poate trage concluzia 
că UE este bine organizată şi echipată pentru a face 
faţă unei astfel de ameninţări.

Declaraţia asupra Combaterii terorismului, 
adoptată de Consiliul European în martie 2004, 
este elementul de referinţă în cadrul acestei lupte. 
Această declaraţie recunoaşte implicarea politică 
a statelor membre de a acţiona unit împotriva 
terorismului, în spiritul clauzei de solidari-
tate conţinută în articolul I-43 din Tratatul de 
Stabilire a Constituţiei Europene. Această clauză 
specifică faptul că, dacă unul din statele membre 
este ţinta unui atac terorist, toate celelalte state 
se vor mobiliza cu toate instrumentele de care 
dispun, inclusiv militare. În consecinţă, Uniunea 
Europeană va aborda terorismul pe plan global, 
aplicând atât întreg spectrul de instrumente proprii, 
cât şi pe cele ale statelor membre. În acest proces, 
este esenţială coordonarea între piloni.

Coordonatorul contraterorismului este 
elementul de bază pentru se asigura contribuţia 
ESDP la aceasta luptă. Această contribuţie va fi 
considerată ca fiind unul din instrumentele esenţiale 
la dispoziţia UE. De fapt, implicarea ESDP a fost 
deja prezisă în „Declaraţia de la Sevilla cu privire 
la contribuţia la CFSP, inclusiv ESDP, pentru lupta 
împotriva terorismului”. Această declaraţie afirmă 
clar nişte principii pragmatice ale contribuţiei 
ESDP la lupta împotriva terorismului, în cadrul unei 
abordări integrale, coordonate şi interdisciplinare 
a politicilor europene. Declaraţia concluzionează 
cu enumerarea domeniilor principale, unde este 
loc pentru o continuă dezvoltare: prevenirea 
conflictelor, adâncirea dialogului cu alte ţări din 
afara UE, întărirea aranjamentelor pentru schimbul 
de informaţii, dezvoltarea unei evaluări comune a 
ameninţării teroriste împotriva statelor membre 
sau forţelor dislocate, incluzând „ameninţarea 
reprezentată de folosirea de către terorişti a armelor 
de distrugere în masă”.

Pe acest fundal, se poate trage concluzia că un 
îndrumar pentru contribuţia ESDP la abordarea 
globală de către UE a luptei împotriva terorismu-
lui a fost destul de bine conturat. Acum este timpul 
să se dezvolte un întreg spectru de măsuri practice, 
pentru implementarea acestui îndrumar.

Din acest punct de vedere, ESDP are un rol dublu, 
ca instrument de sprijin al teritoriului UE, unde 

TERORISM. RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI



IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2005�2�

acţiunile teroriste ar putea fi conduse de organizaţii 
civile, şi ca actor principal, atunci când este nevoie 
să se ia măsuri preventive în afara graniţelor UE. 
Întreaga varietate de măsuri ale ESDP ar trebui 
să fie formată din măsuri de prevenire/protecţie, 
active, managementul consecinţelor şi măsuri 
de cooperare. Măsurile propuse se bazează pe 
documente importante ale UE.

Prevenirea este un element de bază în 
această luptă. Scopul ar trebui să fie prevenirea 
oricărui act terorist sau, în cazul în care acesta 
a avut deja loc, atenuarea consecinţelor prin 
reducerea vulnerabilităţii forţelor, a individului şi 
a proprietăţii. Atingerea acestui ţel se bazează pe 
informaţii precise şi adunate la timp, ce vor servi 
ca ghid pentru viitoarele acţiuni. Nu există nici o 
îndoială că, în cadrul UE, această sarcină ar trebui 
direcţionată către forţele de poliţie. ESDP ar trebui 
să sprijine efortul acestora, prin punerea la dispozi-
ţie a informaţiilor şi prin dezvoltarea propriilor 
sale capacităţi informative în cadrul SITCEN. În 
Headline Goal 2010, scenariile teroriste asupra 
capabilităţilor ar trebui să fie analizate pentru a 
identifica ce capabilităţi sunt necesare. Cu toate că 
statele sunt primele responsabile pentru apărarea 
propriilor populaţii şi a propriilor infrastructuri, se 
pot cere asistenţă şi sprijin aerian şi maritim din 
partea ESDP. Totuşi, ar trebui stabilit un mecanism 
ce acţionează între piloni la nivelul UE, pentru 
ca informaţiile sosite de la forţele poliţieneşti şi 
militare ale statelor membre, ale altor ţări din afara 
UE şi de la organizaţiile internaţionale să poată fi 
adunate şi analizate, spre a putea pune la dispozi-
ţie informaţiile utile necesare. Din acest punct de 
vedere, trebuie scos în evidenţă faptul că actualul 
Coordonator al Acţiunilor Contrateroriste nu 
dispune de destul personal, resurse şi putere pentru 
a-şi putea îndeplini eficient sarcinile. De aceea, 
acest actor ar trebui să aibă un rol mai important, 
prin crearea unui pilon dedicat contraterorismului, 
în cadrul forţei operative, pentru ca el să poată 
acţiona cât mai bine.

Pe de altă parte, s-a subliniat că UE şi-a adus 
deja o contribuţie considerabilă la prevenirea 
terorismului în afara cadrului său. Astfel, a fost 
deja pusă în aplicare o mare varietate de acţiuni, 
pentru a preveni apariţia statelor eşuate, a restaura 
legea şi ordinea şi guvernele civile, a soluţiona 
crize umanitare şi a preveni crizele regionale. Toate 
acestea pot fi considerate ca acţiuni pe termen lung 
împotriva terorismului.

Ar trebui să se ia măsuri active împotriva 
grupărilor şi capacităţilor teroriste, conform 
directivelor autorităţilor politice ale UE şi prin 
coordonarea organismelor responsabile. În 
cadrul UE, statele membre au doar o singură 
responsabilitate în a acţiona împotriva grupărilor 
teroriste, a încerca să găsească cea mai bună 
coordonare între ele. ESDP poate susţine aceste 
acţiuni prin punerea la dispoziţie a capacităţilor 
necesare care trebuie deplasate acolo unde nu există 
un rol specific pentru forţele de poliţie. Contro-
lul liniilor maritime de comunicaţii şi graniţele, 
o protecţie adecvată a principalelor facilităţi şi 
infrastructuri vor fi măsurile cele mai obişnuite ce 
trebuie luate. Din acest punct de vedere, se poate 
prevedea alcătuirea de organizaţii mixte, adică 
unităţi militare şi personal din cadrul poliţiei, 
numit pentru a oferi statut legal acestor unităţi. 

 Aceste măsuri devin mai eficiente atunci când 
sunt luate de mai multe ţări care sunt baze pentru 
grupările teroriste. UE, în primul rând, crede că 
aceste ţări ar trebui să nu mai creeze condiţii pentru 
apariţia terorismului, prin îmbunătăţirea condiţiilor 
de trai şi asigurarea unui anumit grad de cultură, 
prin instruirea şi echiparea forţelor de poliţie 
pentru ca acestea să fie în stare să lupte împotriva 
terorismului. ESDP, dacă autorităţile politice ale 
UE hotărăsc acest lucru, poate fi angajată fie ca o 
acţiune a UE, fie ar putea sprijini forţele militare ale 
ţării respective în a acţiona direct asupra taberelor 
teroriştilor, a locurilor de instrucţie, a mijloacelor 
de obţinere a fondurilor, precum traficul de droguri, 
arme şi a liniilor de comunicaţii. Din nou, trebuie 
analizate posibilele scenarii ale teroriştilor spre a 
identifica ce capacităţi, procedee şi mecanisme sunt 
necesare pentru declanşarea unor acţiuni. Astfel, 
devine extrem de importantă interoperabilitatea 
între statele membre.

Măsurile ce ţin de managementul consecinţelor 
ţintesc spre minimizarea efectelor distructive ale 
actelor teroriste şi sunt responsabilitatea autorităţi-
lor civile ale statelor membre. Dar, conform Clauzei 
Solidarităţii, toate instrumentele statelor membre 
îşi vor mobiliza toate mijloacele, inclusiv cele 
militare, dacă este necesar. În acest caz, ESDP are 
în mod clar rolul de a oferi suport ţărilor din cadrul 
UE şi un rol conducător în afara graniţelor UE, 
acolo unde se află deplasate forţele europene, sau 
dacă ţara afectată cere ajutor. Dacă un atac terorist 
ar avea loc într-o ţară europeană, autorităţile civile 
sunt responsabile pentru conducerea şi coordonarea 
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tuturor eforturilor necesare. UE a stabilit un 
Mecanism de Protecţie Civilă a Comunităţii, 
capabil să planifice, să conducă şi să coordoneze 
acţiunile de sprijinire a cererilor făcute de o 
anumită ţară. Ar trebui dezvoltate scenarii pentru 
a contribui la identificarea celor mai relevante 
capacităţi, a criteriilor de interoperabilitate, ce 
ar necesita a fi stabilite nu doar pentru forţele 
armate din ţara respectivă, dar şi pentru mijloacele 
civile. Dacă un atac terorist afectează o ţară unde 
UE are deplasate forţe, în urma unei cereri din 
partea autorităţilor locale, se va face uz de forţă 
militară, deoarece capacităţile ţării respective 
vor fi diminuate. Cu toate că suportul forţelor 
UE va fi limitat la capacităţile puse la dispozi-
ţie de mijloacele disponibile, acestea vor acţiona 
până la sosirea suportului din partea comunităţii 
internaţionale.

În final, măsurile ar trebui să ţintească spre 
obţinerea cooperării şi sprijinului ţărilor din 
afara UE şi/sau a altor instituţii multinaţionale 
(de exemplu NATO, ONU, OSCE, UA) în toate 
domeniile luptei globale împotriva terorismului. 
ESDP îşi va focaliza acţiunile în domenii precum 
obţinerea de informaţii, protecţia şi deplasarea 
forţelor.

Toate măsurile menţionate mai sus sunt fără 
valoare dacă nu se bazează pe solidaritatea şi 
acţiunea colectivă a tuturor statelor membre. O 
dorinţă comună de a acţiona este baza oricărei 
măsuri ce se ia împotriva terorismului. Înţelegerea 
dintre state are ca principiu de guvernare 
folosirea aceleiaşi definiţii date terorismului, 
stabilirea aceloraşi doctrine, proceduri şi criterii, 
dezvoltarea interoperabilităţii dintre capacităţile 
militare şi civile din cadrul structurilor UE şi între 
statele membre. În domeniul managementului 
consecinţelor este nevoie de un sistem comun de 
reguli şi instrucţiuni de avertizare a populaţiei. 
Ar trebui încurajată instruirea prin exerciţii de 
management al crizelor la nivel înalt, care au la 
bază scenarii ale atacurilor teroriste şi care ar putea 
fi coordonate de PSC. Nu există soluţii simple 
pentru a face faţă terorismului internaţional. Poate 
că acesta nu reprezintă o problemă prea mare, 
dacă ne gândim la pierderile pe care le poate 

cauza, atunci când facem comparaţie cu războaiele 
civile sau cu alte ameninţări la adresa securităţii 
mondiale precum: foametea, bolile sau violenţa 
criminală. Dar acest subiect devine extrem de 
important, din cauza faptului că generează frică 
şi anxietate, pierderi economice şi de alt gen, mai 
ales dacă ne gândim la ce pierderi ar putea cauza, 
dacă s-ar folosi arme de distrugere în masă.
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„Cu cât civilizaţia progresează, cu atât 
terorismul devine mai abject şi mai înfricoşător...”. 
Acestea sunt cuvintele cu care gl.bg.(r) dr. 
Gheorghe Văduva încheia unul din studiile sale 
privind fenomenul terorist ce se pare că, în zilele 
noastre , a luat o amploare deosebită. Neîndoios, 
cu cât creşte potenţialul de apărare şi contracarare 
aL acestui flagel al secolului XXI, cu cât se găsesc 
soluţii moderne şi elevate de a proteja societa-
tea faţă de ameninţările teroriste, cu atât acestea 
se diversifică, evoluează în demenţa acţiunilor 
violente pe care le generează şi, folosind cuceririle 
tehnologice ale omenirii, crează haosul instituit 
de sentimentele de panică şi nesiguranţă ce au 
căpătat dimensiuni planetare.

Terorismul, sub toate formele lui de manifestare, 
este încă un fenomen greu de definit, greu de încadrat 
în modelele existente de evaluare a unei agresiuni. 
Dificultatea rezidă tocmai din folosirea unor termeni, 
a unor concepte ce se vădesc a nu fi îndeajuns pentru 
a opera cu această „nouă” formă de manifestare a 
violenţei umane. În nenumărate studii şi lucrări, ce 
au ca temă terorismul, se reiterează afirmaţia legată 
de complexitatea acestui fenomen care, pare-se, a 
surprins secolul XXI şi face imposibilă, sau cel puţin 
anevoioasă, definirea şi analizarea acestei ameninţări 
de o nedorită amploare din zilele noastre.

 Considerăm că abordarea făcută de Saïda 
Bedar1, prin care a evidenţiat caracterul asimetric 
al fenomenului terorist actual, abordare ce a fost 
însuşită şi de mulţi alţi analişti, este relevantă pentru 
identificarea unui factor ce împiedică o justă definire 
a terorismului. 

Asimetria, care presupune obţinerea unui 
avantaj sau chiar a victoriei într-o confruntare, prin 
exploatarea vulnerabilităţilor adversarului şi prin 
evitarea punctelor forte ale acestuia, indică strategia 
folosită de terorişti pentru îndeplinirea scopurilor 
propuse. 

Opunând fenomenului terorist măsuri de 

siguranţă, de apărare şi ripostă eficiente, bine 
concepute şi considerate ca fiind impenetrabile 
şi suficiente în faţa oricărei agresiuni, iniţiatorul 
lor se vede pus în faţa situaţiei în care planurile 
sale, atât de minuţios calculate, elaborate în toate 
variantele considerate posibile, să fie dintr-odată 
invalidate, lovite de nulitate în cel mai nedorit 
test al lor. Credinţa sa că au fost luate în calcul şi 
procesate absolut toate posibilităţile de penetrare a 
unui sistem de siguranţă, că s-au elaborat şi pus în 
aplicare absolut toate măsurile de apărare, credin-ţă 
legitimă a celui ce concepe şi poartă răspunde-rea 
pentru siguranţa unui obiectiv, indiferent de natura şi 
dimensiunea acestuia, îi induce acestuia sentimentul 
că nu se poate întâmpla nimic, că a prevăzut orice 
fenomen care ar pune în pericol misiunea sa. 
Tocmai acest sentiment şi această convingere pe 
care o capătă în urma eforturilor sale de a lua toate 
măsurile pentru a contracara orice fel de atac îl fac 
să fie şocat, să simtă amplificate la maxim efectele 
unui atac terorist considerat de el ca fiind imposibil. 
O astfel de realitate creează o stare de neputinţă, 
de nesiguranţă şi de teamă, de anxietate. De fapt, 
o astfel de stare rezultă dintr-o percepţie deformată 
prin supradimensionarea acestui tip de agresiune 
care atinge, prin mijloace-le sale de manifestare, 
limitele înţelegerii umane.

Atacul terorist este, în cele din urmă, o formă de 
ducere a luptei, o luptă adaptată „teatrului de operaţii” 
în care aceasta are loc şi condiţiilor determinate de 
natura beligeranţilor. Însă trebuie să ţinem seama 
de un adevăr esenţial: orice act tero-rist nu este o 
simplă reacţie la o situaţie dată, nu este o formă 
de apărare dintre cele prevăzute de Carta ONU, 
ci o agresiune. Cu alte cuvinte, terorismul trebuie 
tratat nu ca o simplă infracţionalitate, ca o crimă 
împotriva persoanei sau a unor instituţii, ci ca un act 
de agresiune, ca un război de agresiune. Desigur, nu 
toată lumea împărtăşeşte această constatare, dar ea 
devine din ce în ce mai mult o cumplită realitate a 
zilelor noastre.  

Această realitate are multe faţete. Pe de-o parte, 
avem state, alianţe, ce dispun de toate forţele şi 

TERORISMUL ŞI DICTATURA 
INSTANTANEULUI

Sorin OLTEANU 
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mijloacele necesare angajării unui conflict armat de 
proporţii mai mari sau mai mici, iar pe de altă parte, 
grupuri de oameni sau organizaţii ce înglobează 
mai multe astfel de grupuri, cu o înzestrare tehnică 
sub capacităţile oponenţilor din punct de vedere 
al dimensiunii acesteia, dar, uneori, comparabilă 
ca performanţe cu a lor. În schimb, raportul clar 
nefavorabil privind înzestrarea tehnică este din 
plin compensat cu o credinţă de nezdruncinat a 
teroristului, cu fanatismul lui, fiecare terorist fiind 
ferm convins că demersul său, în esenţă ucigaş, 
este legitim şi că acesta este singurul mod prin care 
poate să lupte cu un duşman mult superior, dar, în 
concepţia lui, numai din punct de vedere al dotării 
cu forţe şi mijloace tehnice. Pentru că, de fapt, 
teroristul îl consideră pe duşmanul său incapabil să-
i rezolve problemele cu care el se confruntă, îl vede 
ca pe o entitate ajunsă să deţină puterea de decizie 
printr-o eroare, insensibilă la nevoile vitale ale lui, 
ale teroristului, totdeauna categorice, prioritare 
şi inflexibile, singurul căruia i se cuvine atenţia 
decidentului. 

Senzaţia de insurmontabilitate a acestei situaţii 
îl face pe terorist să caute forme de acţiune din cele 
mai diverse, iar gradul de ură la care ajunge, vecin 
cu paroxismul, face ca acţiunile lui să depăşească 
limitele unui protest. Ajunge să caute forme de 
răzbunare pentru lipsa de sensibilitate şi înţelegere a 
celor care deţin puterea şi a celor care îi agreează pe 
aceştia. Aşa se face că atacurile lui se îndreaptă cu 
precădere asupra celor lipsiţi de apărarea serviciilor 
speciale, dar aflaţi în aceeaşi categorie cu protejaţii. 

Lipsită de puterea decizională necesară rezolvării 
problemelor teroristului, comunitatea civilă este 
vinovată de acceptarea politicii clasei conducătoare 
şi, deci, pasibilă de pedeapsa cuvenită, de fapt, mai 
marilor zilei. 

Putem spune că atacul asupra populaţiei civile 
este „culoarul iepurelui”, singura variantă de lovire 
a unui inamic care se dovedeşte a fi destul de expus 
unei acţiuni cu sorţi de izbândă pentru terorist şi care 
poate avea un impact pronunţat asupra decidentului, 
adevărata lui ţintă. Soluţia lovirii persoanelor lipsite 
de apărare a apărut din imposibilitatea lovirii directe 
a personalităţilor, ca o consecinţă a încercărilor 
nereuşite de a lovi la vârful ierarhiilor sociale. 
Căutând căi de manifestare a urii sale, lovirea 
populaţiei civile a apărut ca o variantă salvatoare 

pentru nevoia de răzbunare a teroristului, pentru a-i 
potoli dorinţa de a produce rău cuiva, mai ales că 
aceasta nu-i împărtăşeşte convingerile lui privind 
standardele unei vieţi mai bune. În faţa teroristului, 
toată lumea este vinovată. Şi chiar dacă ar fi, în unele 
privinţe, de acord cu el, tot vinovată ar fi, pentru 
că sensul actului terorist vizează tocmai pedepsirea 
acestei lumi atât de vinovate de împlinirile sau 
neîmplinirile lui. 

Din păcate, se pare că „reţeta” funcţionează. 
Impactul emoţional pe care îl are un asemenea 
eveniment asupra populaţiei a dus, nu de puţine 
ori, la atingerea scopurilor teroriştilor. Una dintre 
valorile democraţiei, libertatea presei, s-a dovedit a 
fi un instrument la îndemâna teroriştilor de o putere 
pe care aceştia nu o bănuiau. Explozia mass-media, 
„foamea” lor de senzaţional, în scopul prelucrării şi 
valorificării comerciale a vieţii de zi cu zi, a instituit 
aşa-numita „dictatură a instantaneului”, care a ajuns 
să sprijine efectele actului terorist, involuntar, şi să 
ofere acestora un sprijin nesperat. 

Publicitatea instantanee, făcută gratuit, pe prima 
pagină, a manifestărilor teroriste induce la nivel 
internaţional senzaţia de insecuritate, de spaimă 
opiniei publice şi, implicit, factorilor de decizie 
politică, care percep informaţiile despre atacurile 
teroriste amplificate prin intermediul marilor canale 
informaţionale, acestea devenite globale. 

Cooptarea mass-media în evenimentele 
teroriste duce la o exploatare la maxim a percepţiei 
terorismului şi a fricii generate de acesta. Atunci când 
consecinţele negative ale unui eveniment terorist 
sunt resimţite, fie şi indirect, de un grup mare de 
oameni, în acelaşi timp, evenimentul respectiv este 
perceput la intensitate mult mai mare decât dacă un 
astfel de eveniment s-ar produce asupra aceloraşi 
oameni, dar la momente diferite. În plus, acel deja 
consacrat Breaking News a ajuns să fie asociat cu 
un nou vector de răspândire a groazei, care tulbură 
profund viaţa normală a societăţii, semnalând întregii 
planete o nouă acţiune teroristă, o nouă escaladare a 
violenţei produsă împotriva celor lipsiţi de apărare. 

NOTE:

1Saïda BEDAR, L’asymétrie comme paradigme 
central de la stratégie américaine, Le Débat Stratégique 
No 56, mai, 2001.
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După 11 septembrie 2001, pericolul unor 
atacuri teroriste de amploare asupra populaţiei 
din oricare parte a lumii nu mai pare a fi un 
scenariu de neimaginat. Terorismul chimic, 
biologic sau nuclear nu mai este de domeniul 
filmelor science-fiction. Potrivit unor analişti, 
riscul utilizării acestor arme este în creştere, 
având în vedere sporirea violenţei interetnice şi 
religioase şi a încălcării drepturilor omului. Trata-
tele internaţionale care se referă la aceste tipuri de 
armament nu prevăd măsuri suficiente de control. 
De aceea se impune o implicare nu numai a state-
lor, dar şi a organizaţiilor nonguvernamentale. Cu 
toată mobilizarea americană, împotriva statelor 
considerate teroriste, ameninţarea bioterorismu-
lui este neliniştitoare pentru viitor.

Terorismul rămâne principala ameninţare la 
nivel global, la începutul secolului XXI şi poate 
fi înfrânt numai prin implicarea intensă a unor 
structuri politice şi militare, care să reflecte interese 
şi valori comune şi ale căror obiective să vizeze 
întreaga lume.

În ciuda încercărilor de a amplifica eforturile de 
combatere a terorismului după 11 septembrie 2001, 
persistă încă o serie de condiţii care fac ca multe din 
ţările din Africa, Asia, America Centrală şi de Sud, 
America de Nord şi Europa să fie preferate ca baze 
de către terorişti. Printre aceste condiţii se numără 
resursele financiare şi tehnice precare, existenţa 
unor zone de instabilitate şi violenţă prelungită, 
corupţia, sisteme de reglementări juridice şi 
financiare slabe, precum şi graniţe permeabile 
şi zone de coastă nereglementate ce facilitează 
mişcarea persoanelor şi a bunurilor ilicite.

Într-un context internaţional în continuă 
schimbare, se vor diversifica şi mijloacele prin care 
se vor pregăti, promova şi impune noile obiective 
geopolitice. Astfel, puterea hard, care reprezintă 
capacitatea de a impune propria voinţă şi de a 
comanda, susţinută de forţa politică şi militară, 
folosind resursele de putere tradiţionale, pentru 

a-şi îndeplini scopurile, începe să fie folosită din 
ce în ce mai mult împreună cu puterea soft, dată 
de îndemânarea unui stat de a face alte state să 
dorească ceea ce el doreşte, prin apelul la propria 
cultură şi ideologie.

Aproape toate ţările din lume au depus la 
Naţiunile Unite rapoarte referitoare la măsurile 
pe care le-au luat pentru a se conforma cerinţelor 
Rezoluţiei Consiliului de Securitate al Naţiunilor 
Unite (UNSCR) nr. 1373. Aceasta include obligaţia 
de a indisponibiliza bunurile teroriştilor şi de a 
interzice oricărei entităţi aflate în respectiva ţară 
să ofere sprijin financiar sau de orice altă natură 
materială teroriştilor sau susţinătorilor lor.

Lărgirea schimbului de informaţii şi a colaborării 
între ţări, de la 11 septembrie încoace, împiedică 
atentate, salvează vieţi şi dă în vileag ascunzătorile 
teroriştilor.

Progresele obţinute în războiul global împo-triva 
terorismului nu ar fi fost posibile fără un angajament 
diplomatic intens în întreaga lume. Diplomaţia este 
coloana vertebrală a campaniei, construind voinţă 
politică, sprijin şi mecanisme care permit organelor 
de aplicare a legii, serviciilor de informaţii şi forţelor 
armate să acţioneze concret.

Cu toate eforturile internaţionale, flagelul 
terorismului a continuat să afecteze lumea pe tot 
parcursul ultimilor ani, din Bali la Groznâi şi până la 
Mombasa. În acelaşi timp, războiul global împotriva 
pericolului terorist s-a desfăşurat cu intensitate 
în toate regiunile, cu rezultate încurajatoare. În 
Afghanistan forţele Coaliţiei au reuşit eliberarea 
populaţiei, expulzarea din ţară a organizaţiei al-
Qaida şi a regimului opresiv taliban, distrugerea 
infrastructurii de pregătire a terorişti-lor şi 
instalarea unui guvern de tranziţie angajat pe calea 
democraţiei şi dezvoltării economice.

Lansarea unor programe de recompensă pentru 
informaţii, care ar duce la demontarea oricărui 
sistem de finanţare a terorismului, a dat rezultate, 
iar mulţi dintre cei care au furnizat sprijin financiar 
pentru terorism în trecut par să se fi retras din 

BIOTERORISMUL – UN ALTFEL DE 
RĂZBOI

Cornel CUCU
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această activitate. Teroriştii nu mai pot folosi în 
siguranţă sistemul internaţional bancar.

Metoda cea mai bună de a învinge un duşman 
este să-l cunoşti foarte bine. Prezenta lucrare vine 
să răspundă la întrebările pe care mulţi şi le-au pus 
în legătură cu pericolul la care pot fi expuşi, din 
partea bioterorismului.

Bioterorismul constă în utilizarea sau 
ameninţarea cu utilizarea de viruşi, bacterii, 
ciuperci sau toxine, de microorganisme, cu 
intenţia declarată de a provoca o maladie sau 
decesul fiinţelor umane, animalelor şi plantelor, 
cu scopul de a atinge anumite obiective. Efectele 
bioterorismului pentru sănătatea publică sunt 
considerabile, fie şi numai în eventualitatea în care 
numărul persoanelor infectate ar fi redus.

Agentul chimic este o substanţă destinată a 
fi folosită în operaţiuni militare, pentru a ucide, 
a produce afecţiuni severe sau a scoate din luptă 
oameni. Armele chimice sunt ieftine, pot provoca 
pierderi mari şi sunt relativ uşor de fabricat. În 
secolul al XX-lea au fost folosite în mai multe 
conflicte militare.

Spre sfârşitul secolului al XX-lea, după 
apariţia bolilor infecţioase (HIV/SIDA, Ebola), a 
terorismului şi după încălcarea Convenţiei pentru 
Arme Toxice şi Biologice, era evident că nu 
existau analogii între pericolul bioterorismului şi 
ameninţarea armelor chimice şi nucleare, a căror 
proliferare a fost stopată în ultima jumătate a 
secolului trecut.

Războiul clasic, cu tabere şi adversari cunoscuţi, 
a evoluat la stadiul de terorism. Terorismul sau 
activităţile legate de terorism presupun acţiuni 
de genul: atacuri teroriste, propagandă; raco-
lare de aderenţi; strângerea de informaţii sau 
fonduri; constituirea de reţele logistice de sprijin 
şi influenţarea unor personalităţi, partide politice 
sau chiar regimuri politice; producerea, transpor-
tul, vânzarea şi consumul de droguri; proliferarea 
armelor de distrugere în masă şi a tehnologiilor 
duale: difuzia tehnologiei rachetelor balistice, a 
armelor chimice, biologice şi nucleare.

Bioterorismul a fost plasat în contextul 
măsurilor impuse în domeniul sănătăţii publice, 
pentru combaterea îmbolnăvirilor. În aceste 
condiţii, este firesc să se pună accent pe apărare, 
sub forma prevenirii, urmăririi îmbolnăvirilor şi 
îmbunătăţirii capacităţii de răspuns, ţinând cont 
de faptul că eforturile de neproliferare a arme-
lor biologice sunt mult mai dificile decât în cazul 

celor nucleare, iar utilizarea pedepsei este pusă 
sub semnul întrebării în ceea ce priveşte grupările 
teroriste.

Potrivit unui grup de experţi americani în 
prevenirea şi controlarea bolilor, microorganismele 
cele mai periculoase pentru sănătatea publică 
sunt: variola (Variola major), antraxul (Bacillus 
anthracis), ciuma (Yersinia pestis), botulis-
mul (Toxina botulinică), tularemia (Francisella 
tularensis) şi febrele hemoragice (filoviruşii/ 
arenaviruşii).

Acestea se pot transmite prin mai multe căi, 
dintre care doar două sunt susceptibile de a atinge 
un număr mare de persoane: digestivă şi aeriană. 

Unele microorganisme induc maladia nu atât 
prin multiplicarea lor cât prin acţiunea toxinelor. 
Toxinele sunt produse de bacterii. Ingerarea de 
toxine induce boala. Acest tip de contamina-
re nu este considerat ca fiind „practic” decât 
pentru aglomerările de populaţie care dispun de 
rezervoare de apă în care aceste toxine ar putea 
fi deversate. Este vorba, în principal, de toxina 
botulinică, responsabilă de botulism, a cărei 
gravitate este legată de apariţia paraliziei musculare 
şi respiratorii.

Cea mai mare parte a agenţilor utilizaţi în 
bioterorism pot fi transmişi pe cale aeriană. Aceştia 
se multiplică, inducând maladia după o perioadă 
de incubaţie variabilă. Riscul cel mai mare de 
contaminare a unui mare număr de persoane, mii 
sau chiar zeci de mii, este diseminarea în timpul 
manifestărilor publice sau sportive, folosindu-se 
avioane de genul celor care pulverizează insecticide 
pe culturi sau prin utilizarea dispozitivelor tip 
aerosol. 

În ianuarie 1999, Craig Venter, directorul 
proiectului privat pentru descifrarea genomu-
lui uman (deja finalizat), îşi anunţa intenţia de a 
sintetiza pe cale chimică noi agenţi infecţioşi. 
Acest program a fost însă abandonat din motive 
de etică şi securitate. Cu toate acestea, unele 
aspecte teoretice au fost dezvoltate în cadrul 
unui program „Genom infecţios minimal”. S-a 
stabilit că, în cazul cultivării microorganismului 
„Mycoplasma genitallium”,  sunt suficiente 300 de 
gene. Virusurile modificate genetic se pot utiliza 
ca arme de distrugere în masă mult mai uşor decât 
virusurile artificiale. Totuşi, virusurile modificate 
genetic au o rezistenţă mai scăzută decât cele 
sălbatice. În plus, pe lângă concurenţa exercita-
tă de virusuri, mai există şi duşmanul natural al 

TERORISM. RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI



IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2005��2

virusurilor: bacteriile care, în acest caz, ne ajută.
Armele chimice şi biologice sunt chintesenţa 

armelor de răspândire a terorii. În prezent, asocie-
rea care se face între armele chimice, cele biologice 
şi terorism a devenit o obişnuinţă, ceea ce le 
întăreşte efectele de natură psihologică, inducând 
sentimente de teamă, panică şi nesiguranţă. 

 Efectele psihologice ale armelor chimice 
şi biologice pot fi analizate pe două direcţii: 
ameninţarea cu recurgerea la folosirea lor şi 
utilizarea lor propriu-zisă. Se disting două 
categorii de agenţi biologici: microorganisme 
şi toxine. Primii cuprind: bacteriile care produc 
antraxul, ciuma sau tularemia, viruşii, care 
provoacă boli, precum variola, frigurile galbene 
şi Ebola, rickettsii (agenţi patogeni), care produc 
„febra Q” şi fungii, care acţionează, în special, 
asupra recoltelor agricole. Toxinele sunt produse 
ale plantelor sau microorganismelor, incluzând, 
printre altele, ricinul şi botulinumul, care pot fi 
produse şi prin sinteză chimică. Biotehnologia 
poate fi folosită pentru realizarea pe scară largă 
a acestor agenţi biologici, iar ingineria genetică 
poate să le sporească rezistenţa la vaccinurile şi 
tratamentele medicale actuale.

De reţinut este rolul primordial al serviciilor 
de intervenţie, sub orice formă şi-ar face ele 
simţită prezenţa: servicii de informaţii, poliţie, 
jandarmerie ori armată, a căror implicare trebuie 
să fie, între anumite limite, vizibilă şi, bineînţeles, 
credibilă. Conţinutul informaţiei, ca şi termenii 
folosiţi, trebuie să concorde cu situaţia, iar celui 
care le receptează trebuie să i se dea indicaţii 
exacte despre ceea ce are de făcut. Nu tot timpul 
se întâmplă aşa. Modul de exprimare trebuie să 
transmită ori să aibă efectul unui semnal care 
avertizează că viaţa este în pericol. Aceste servicii 
trebuie să arate că există şi să-şi ofere suportul şi 
aportul maxim atunci când ameninţarea este gravă, 
să controleze starea de spirit a populaţiei, aducând-
o în cadrul unor limite acceptabile, prin aceasta 
justificându-şi însuşirea anxiolitică, de diminuare 
a neliniştii. 

În ceea ce priveşte utilizarea lor propriu-zisă, 
folosirea armelor chimice în atacurile teroriste este 
unanim cunoscută. Impactul psihologic asupra 
societăţii le fac ideale pentru terorişti, aşa cum a 
fost şi cazul atacului cu gaz neurotrop, petrecut în 
metroul din Tokyo, atac ce i-a avut ca autori pe 
membrii sectei Aum Shinrikyo. Teroriştii au lăsat, 
într-un tren, o pungă de plastic, cu gazul neurotrop 

sarin, pe care, înainte de a fugi, au găurit-o cu 
vârful umbrelei. Vaporii dispersaţi au afectat 3796 
de oameni şi au provocat 12 decese.

De asemenea, gradul ridicat de toxicitate, ca şi 
cel de letalitate, de altfel, face ca arma biologică 
să fie, în multe situaţii, preferată de către grupările 
teroriste. Teroarea asociată cu acestea duce uşor 
la scene de panică şi la revolte sociale, iar timpul 
scurs de la executarea atacului până la apariţia 
bolii scade simţitor şansa intervenţiei eficiente a 
autorităţilor. 

Ameninţarea „bioterorismului”, adică, utiliza-
rea unei arme biologice în scopuri teroriste în mediul 
urban, este mult mai stresantă. Este normal să ne 
aşteptăm la manifestări de panică pe scară largă, 
dacă s-ar recurge la folosirea efectivă sau doar s-ar 
presupune utilizarea unor astfel de arme. Se poate 
anticipa o reacţie psihologică, aşa-numita maladie 
sociogenică a maselor. La 29 septembrie 2002, 
câteva fumigene au declanşat o alarmă bioteroristă 
într-o şcoală din Washington, ducând la internarea 
a 16 elevi şi a unui profesor. La 3 octombrie 2002, 
peste 1000 de elevi din mai multe şcoli din Manila 
(Filipine) au invadat clinicile locale, prezentând 
simptome banale de viroză: tuse, frisoane şi stări 
febrile medii. Totul a fost o consecinţă a unor 
zvonuri răspândite prin mass-media, care atribuiau 
simptomatologia unor atacuri bioteroriste. La 9 
octombrie 2002, un bărbat a pulverizat o substanţă 
necunoscută într-o staţie de metrou din Maryland; 
drept urmare, la 35 de persoane au apărut brusc 
simptome de greaţă, cefalee şi disfagie. Analizele 
ulterioare au stabilit că sticla conţinea detergent 
pentru geamuri. Exemplele referitoare la maladia 
sociogenică a maselor avertizează asupra 
riscului amplificării necontrolate a răspunsurilor 
psihologice la ameninţări cu arme chimice şi 
biologice, sporindu-le, astfel, impactul.

Experţi ai serviciilor de informaţii au identificat 
trei categorii de grupări teroriste care ar putea 
folosi arme de distrugere în masa: sectele şi cultele 
religioase, grupările rasiste şi antiguvernamen-
tale, organizaţiile fundamentaliste şi extremiste. 

Nu există „arme biologice” perfecte. Vectorii 
de infecţie sunt, pentru moment, sensibili 
la antibioticele cunoscute. Altele, ca toxina 
botulinică, sunt relativ fragile şi necontagioase. 
În prezent, utilizarea armei biologice ar putea 
să provoace un anumit număr de morţi, dar nu 
epidemii înfricoşătoare. Rămâne ipoteza bacteriei 
rezistente la toate antibioticele existente, prin 

TERORISM. RĂZBOI ÎMPOTRIVA TERORISMULUI



IMPACT STRATEGIC Nr. 2/2005���

manipulări genetice, scenariu ce ţine deocamdată 
de science-fiction.

Unele ţări, cum este Franţa, au luat în serios 
riscurile bioterorismului. Planul „Biotox”, creat 
după 11 septembrie 2001, prevede reconstitui-
rea stocurilor de vaccin împotriva variolei. Un 
laborator de urgenţă poate interveni 24 de ore din 
24. Spitalele se dotează cu materiale speciale pentru 
a face faţă riscurilor chimice şi biologice. Clorarea 
apei a fost crescută pentru a neutraliza o eventuală 
contaminare a reţelelor de apă potabilă. Un institut 
de supraveghere este însărcinat să detecteze cât mai 
devreme posibil urgenţele sanitare şi să culeagă 
semnale în privinţa antraxului, a meningitelor etc.

State ca Franţa, Marea Britanie, Irlanda şi SUA au 
practicat, mai ales în metrou, exerciţii de alertă pentru 
a testa capacitatea de reacţie la un atac bioterorist 
asupra populaţiei.

În Statele Unite, planuri antibioteroriste existau 
la nivelul fiecărui stat, elaborate chiar înainte de 11 
septembrie 2001.

Alte state îşi reconstituie stocurile de vaccinuri. 
Australia a cumpărat, în 2002, 50.000 de doze de 
vaccin împotriva variolei. Israelul posedă o cantitate 
care să-i permită vaccinarea întregii populaţii. În 
Franţa, 60 de milioane de persoane pot fi vaccinate 
în decurs de 15 zile, în caz de necesitate. Germania, 
care dispunea de 36 de milioane de doze de vaccin 
împotriva variolei, a ajuns la 100 de milioane 
la sfârşitul anului 2003. Toate aceste măsuri de 
prevedere implică costuri uriaşe.

Riscurile sunt la nivel planetar. Nu există frontiere 
în calea variolei sau a ciumei. Ameninţa-rea este 
globală şi, de aceea, şi riposta trebuie să fie globală. 
ONU apreciază ca fiind fundamentale cooperarea între 
organizaţiile internaţionale, regionale şi subregionale. 
Comunitatea internaţională trebuie să împiedice 
deţinerea sau utilizarea de arme de distrugere în masă 
de către grupuri sau entităţi nonstatale.

În februarie 2003, Comitetul Miniştrilor din 
Consiliul Europei a adoptat un Protocol privind 
represiunea terorismului. Consiliul Europei, 
OSCE, Naţiunile Unite au subliniat la Geneva, 
în 2003, necesitatea unui cadru comun pentru 
combaterea terorismului într-un mod eficace şi au 
chemat la intensificarea dialogului intercultural şi 
interreligios.

ONU a adoptat numeroase texte juridice 
împotriva terorismului. Printre altele, punerea la 
punct, fabricarea şi utilizarea armelor biologice şi 
chimice sunt prescrise de Protocolul de la Geneva, 
din 1925, Convenţia asupra Armelor Biologice sau 

a Toxinelor, din 1972, şi Convenţia asupra Arme-lor 
Chimice, din 1993. Cu toată poziţia favorabilă a 146 
de state, care au adoptat-o, Statele Unite s-au opus 
la punerea în aplicare a unui sistem de control care 
să supravegheze respectarea acestei Convenţii, ceea 
ce astăzi este de importanţă capitală.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii acordă asistenţă, 
la nivel naţional şi internaţional, pentru a se face 
faţă atât consecinţelor utilizării armelor chimice 
şi biologice, cât şi a epidemiilor „create” în mod 
deliberat. Epidemia recentă de SARS (sindrom 
respirator acut sever) a contribuit la accelerarea luării 
la cunoştinţă a riscurilor biolo-gice şi a impactului 
pagubelor economice cauzate de o epidemie într-
o economie globalizată. Pentru combaterea acestei 
maladii şi a altora infecţioase, Uniunea Europeană 
propune crearea unui Centru european de control al 
maladiilor, care va deveni operaţional în 2005 şi care 
va permite răspunsuri coordonate la orice epidemie 
şi, de asemenea, la orice atac bioterorist.

Fiecare stat trebuie să se angajeze să-şi 
protejeze populaţia, în prezent şi în viitor, împotriva 
consecinţelor terorismului, având în vedere două 
obiective legitime: viaţa şi securitatea populaţiei, 
cu respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale.

Protecţia eficientă a populaţiilor impune depăşirea 
intereselor naţionale şi recunoaşte-rea unei lupte 
eficace împotriva consecinţelor bioterorismului în 
Europa. În Raportul Comisiei pe probleme sociale, 
de sănătate şi ale familiei, susţinut în februarie 
2004, în cadrul Consiliului Europei, s-a convenit 
refuzul protejării populaţiei, în funcţie de mijloacele 
financiare ale fiecărui stat. În afara unei lupte 
coordonate la nivelul întregii Europe, care să nu fie 
limitată la membrii Uniunii Europene, se impune 
crearea unui fond european destinat a suplini lipsa 
mijloacelor financiare a noilor membri din Consiliul 
Europei. 

Prevenirea, urmărirea şi răspunsul la bioterorism 
trebuie completate cu metode de apărare împotriva 
unor posibile scenarii de ameninţare. Există 
numeroase virusuri şi bacterii care pot provoca 
îmbolnăvirea oamenilor, animalelor sau recoltelor. 
O apărare eficace impune stabilirea de priorităţi: 
identificarea în timp real a ameninţărilor şi 
implementarea agendelor de cercetare, descoperire 
şi răspuns destinate combaterii acestora. Măsurile 
luate pe termen scurt şi mediu sunt destinate 
protecţiei împotriva celor mai severe ameninţări 
care se întrevăd, dar pot fi insuficiente pentru a 
face faţă provocărilor pe termen lung. Astfel, între 
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SUA şi Federaţia Rusă s-a semnat un acord în care 
se stipulează neproliferarea şi reducerea numărului 
încărcăturilor nucleare strategice operaţionale până 
la un nivel cuprins între 1.700 şi 2.200 încărcături, 
în următorii 10 ani. Dialogul şi discuţiile pe această 
temă vor continua, în scopul dezvoltării unui nou 
context strategic, care să permită ambelor părţi să 
răspundă adevăratelor ameninţări ale secolu-lui XXI, 
ca parteneri şi prieteni, nu ca adversari. S-a căzut 
de acord asupra cooperării în lupta antiteroristă. În 
acest scop, s-a hotărât amplificarea schimbului de 
informaţii şi expertiză în acţiunile de contracarare a 
bioterorismului, de creştere a protecţiei şi controlului 
materialelor nucleare, în vederea prevenirii traficului 
ilegal.

Măsurile de apărare împotriva bioterorismu-
lui, sub forma prevenirii, urmăririi îmbolnăvirilor 
şi îmbunătăţirii capacităţii de răspuns, ţin cont 
de faptul că eforturile de neproliferare a armelor 
biologice sunt mult mai dificile decât în cazul 
celor nucleare, iar utilizarea pedepsei este pusă 
sub semnul întrebării în ceea ce priveşte grupările 
teroriste.

Clonare, ADN, arme biologice. Există vreo 
legătură? Se pot oare crea pe cale genetică agenţi 
infecţioşi noi, atât de specifici, încât să ucidă la 
comandă doar populaţiile cu anumite atribute 
anatomice sau fiziologice? Sau, poate, au fost creaţi 
deja. Este agentul etiologic al SARS (pneumonia 
atipică) un virus apărut spontan? Sau a scăpat din 
vreun laborator de cercetări? Este omenirea lipsită 
de apărare în faţa noilor ameninţări? Va găsi oare 
drumul spre supravieţuire? Noi credem că la aceste 
întrebări trebuie să aflăm urgent un răspuns.

Este cazul ca autorităţile din majoritatea ţărilor 
din lume să fie capabile să supravegheze toate 
rezultatele, mai ales cu potenţial bioterorist, cu 
ajutorul responsabil al cercetătorilor din domeniu. 
Nimic nu justifică experimentele în numele ştiinţei, 
dacă ele pun în pericol specia umană. Ipotezele 
neconfirmate sau controversate cu referire la efectele 
expunerii la armele chimice şi biologice vor deveni, 
probabil, capete de afiş ale relatărilor ştiinţifice şi în 
mass-media, în următorii ani.

Bioterorismul, parte a terorismului internaţio-
nal, a devenit plaga cea mai dureroasă a lumii 
contemporane. Oricine poate fi victima unui atac 
terorist. De aceea, lupta împotriva bioterorismu-lui 

este, de fapt, o responsabilitate a tuturor.
Fără îndoială, războiul împotriva bioterorismu-lui 

va fi un conflict de lungă durată, în care nu sunt marcate 
liniile frontului şi în care practicanţii bioterorismului 
au estompat intenţionat distincţia dintre combatanţi 
şi necombatanţi. În aceste condiţii, bioterorismul este 
mai mult decât o bombă sau o armă, el este o luptă 
care foloseşte ca teatru arena politică, este un război 
de idei şi ideologii. Combaterea bioterorismului cere 
fermitate, curaj, imaginaţie şi abilitate. 

Din păcate, însă, puţinele studii care au apărut nu 
reuşesc să umple golul de cunoaştere în domeniul 
securităţii internaţionale şi forţelor armate. În 
contextul schimbării ameninţărilor, un curent 
favorabil în prezent este dezvoltarea cultu-rii de 
securitate la populaţia românească, pe care îl vom 
aborda într-un studiu ulterior.
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NOTE DE LECTURĂ

PREMII ACORDATE UNOR LUCRĂRI 
DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

La data de 14 martie 2005, cu ocazia 
sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice a 
Universităţii Naţionale de Apărare, a fost 
acordat premiul pentru cea mai bună lucrare 
elaborată de personalul U.N.Ap. Printre 
lucrările nominalizate s-au numărat: „Arta 
militară de-a lungul mileniilor”, vol. 1 şi 2, 
autori: gl. dr. Mihail Popescu, gl. lt. (r) dr. 
Valentin Arsenie, gl. bg. (r) dr. Gheorghe 
Văduva şi „Logistica de producţie”, autori: col. 
dr. Benone Andronic, col. (r) dr. Eugen Siteanu 
(CS II în cadrul Centrului de Studii Strategice 
de Apărare şi Securitate). Câştigătoare a fost 
declarată cartea semnată de lt. col. dr. Ion 
Roceanu, „Fundamente ale sistemelor C4I”, 
lucrare pe care o prezentăm mai jos.

Apărută anul trecut sub egida Editurii 
Universităţii Naţionale de Apărare, 
„Fundamente ale sistemelor C4I” îşi propune, 
potrivit autorului, lt. col. dr. Ion Roceanu, 
„să ofere cititorilor elemente teoretice de 
bază care să permită crearea unei imagini 
aproape complete asupra rolului, scopurilor şi 
misiunilor acestor sisteme în dinamica acţiunii 
militare moderne”.

În condiţiile noului concept de ducere a 
acţiunilor militare, Războiul Bazat pe Reţea, 
procesarea informaţiilor utile comandanţilor 
în spaţiul de luptă şi valorificarea acestora la 
un nivel superior necesită sisteme integrate 
de tipul C4I. Astfel, pe parcursul a 274 de 
pagini, autorul evidenţiază principiile care 

stau la baza structurii tehnice şi informaţionale 
a sistemelor de comandă şi control şi a 
infrastructurii de comunicaţii şi informatică, 
precum şi legile, normele şi standardele care 
asigură interoperabilitatea acestor sisteme în 
mediul naţional şi multinaţional. Structurată 
pe zece capitole (Dimensiunea informaţională 
a spaţiului de luptă modern; Informaţia în 
sistemele C4I; Rolul, principiile şi structura 
sistemelor C4I; Sistemul de comandă şi 
control; Sistemul de comunicaţii; Subsistemul 
informatic; Subsistemul de informaţii; Sisteme 
C4I ale unor armate din ţările membre NATO; 
Interoperabilitatea sistemelor C4I; Securitatea 
informaţiilor), lucrarea constituie o lectură 
utilă pentru oricare specialist militar, şi nu 
numai, care caută să cunoască şi să înţeleagă 
rolul acestor sisteme în conflictele militare ale 
secolului XXI. 

Susţinut de o vastă bibliografie, demersul 
ştiinţific al autorului s-a concretizat într-o 
lucrare ce se adresează atât celor implicaţi în 
actul de comandă, control, decizie şi execuţie 
în spaţiul de luptă modern, cât şi cadrelor din 
învăţământul militar superior.

Domnul lt. col. dr. Ion Roceanu este 
profesor la Catedra „Sisteme Informaţionale 
Militare şi Informaţii pentru Apărare” din 
cadrul Facultăţii de Comandă şi Stat Major, 
Universitatea Naţională de Apărare.

Cristian BĂHNĂREANU
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AGENDA CSSAS

În 14 - 15 aprilie, Universitatea Naţională de Apărare a organizat sesiunea 
de comunicări ştiinţifice „Provocări la adresa securităţii şi strategiei la începutul 
secolului XXI”, în responsabilitatea CSSAS revenind coordonarea secţiunii 
„Securitate şi apărare”. La această activitate au participat personalităţi din 
conducerea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, specialişti militari şi civili. Cu acest prilej 
s-a realizat un schimb de opinii pe domenii precum: management şi educaţie, 
securitate şi apărare, istorie, geopolitică şi geostrategie, e-Learning şi software 
educaţional, sisteme educaţionale militare, război electronic şi securitatea datelor, 
strategie militară, tactică şi artă operativă, logistică, economie şi finanţe, rolul 
limbilor străine în comunicarea interculturală, drept, comunicare şi relaţii publice.

Joi, 26 mai 2005, în organizarea Centrul de Studii Strategice de Apărare şi 
Securitate din Universitatea Naţională de Apărare, s-a desfăşurat seminarul ştiinţific 
cu tema: „Războiul bazat pe Reţea şi viitorul acţiunilor militare”. Problematica, 
de mare actualitate în toate armatele lumii, a fost abordată de specialişti din 
Statul Major General, Departamentul pentru Armamente, Departamentul pentru 
Integrare Euro-Atlantică şi Politica de Apărare, statele majore ale categoriilor de 
forţe şi Universitatea Naţională de Apărare. Comunicările ştiinţifice au fost urmate 
de întrebări şi dezbateri în cadrul cărora s-au aprofundat preocupările din Armata 
României în acest domeniu, precum şi perspectiva acţiunilor militare planificate şi 
desfăşurate prin aplicarea noului concept.

În această perioadă au fost elaborate şi publicate o serie de lucrări de referinţă 
ale domeniului în cadrul Secţiei de studii şi cercetare: „Războiul bazat pe Reţea în 
fizionomia noilor conflicte militare”, „Metode şi procedee de identificare a centrelor 
de greutate pe timpul conflictelor armate”, „Întrebuinţarea Puterii Aeriene la 
începutul secolului XXI. Realităţi, tendinţe, implicaţii”, „Diferenţe culturale dintre 
armată şi societatea românească”, „Redislocarea bazelor militare ale SUA în 
Europa de Est – România” şi volumul de studii „Securitate şi apărare” nr. III.

Urmează să se desfăşoare, în 22 noiembrie, sesiunea anuală de comunicări 
ştiinţifice „Securitate şi stabilitate în bazinul Mării Negre”, lucrările prezentate 
urmând să fie publicate în volum.

Totodată, se va continua colaborarea cu Institutul de Studii Strategice de la 
Universitatea de Apărare din Brno, în vederea definitivării studiului „Rolul şi locul 
statelor mici şi mijlocii în realizarea securităţii regionale”, şi, în acelaşi timp, 
urmează să se demareze colaborarea cu o serie de institute similare din ţări membre 
NATO.

       
       

Irina CUCU
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Revista „Impact Strategic“ a ajuns la cel de al 15-lea număr. 
Fiecare apariţie a sa este rezultatul unei colaborări foarte bune între 
personalul Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate şi 
numeroşi autori din cadrul structurilor Ministerului Apărării Naţionale, 
din Statul Major General, Universitatea Naţională de Apărare, statele 
majore ale categoriilor de forţe ale armatei, academiile categoriilor de 
forţe, din sistemul de învăţământ superior românesc, din structuri ale 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, din cercetarea ştiinţifică, unităţi 
militare şi alte instituţii ale statului, din organizaţii neguvernamentale, 
de la diferite firme şi din presă. Este o onoare pentru publicaţia noastră 
să găzduiască o atât de largă şi competentă dezbatere de idei pe teme 
stringente ale strategiei militare şi securităţii naţionale, care s-a dovedit 
necesară şi utilă în procesul revigorării gândirii militare româneşti, 
pe noile coordonate ale  integrării în NATO şi în Uniunea Europeană.  
Remarcăm cu plăcere contribuţia valoroasă a autorilor noştri la reuşita 
acestei dezbateri şi le mulţumim cu multă căldură.
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