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CUVÂNTUL EDITORULUI

IMPACT STRATEGIC

Stimaţi colaboratori şi cititori,

Ediţia curentă – cea de a treia din acest an – se înscrie în tematica obişnuită a publicaţiei, 
totodată incluzând câteva dintre lucrările susţinute în cadrul Atelierului de lucru pentru tinerii 
strategi „Geopolitică şi geostrategie românească – tradiţie şi modernitate”, organizat de CSSAS 
în 29 mai 2014. Astfel, la rubrica dedicată, vă prezentăm un prim articol ce abordează tematica 
geopoliticii şi geostrategiei din perspectiva actualităţii politico-militare – „Geopolitica Regiunii 
Extinse a Mării Negre după criza ucraineană”, semnat de domnul dr. Iulian Chifu, în vreme ce, în 
următorul material, domnul dr. Florin Diaconu abordează problematica geopoliticii şi geostrategiei 
din perspectivă istorică, analizând „Istoria practicii geopolitice şi geostrategice româneşti: câteva 
episoade realmente importante”.

În continuare, la rubrica actualitatea politico-militară, subsemnatul vă prezintă „Coordonate 
ale securităţii naţionale a Afganistanului în pragul încheierii oficiale a misiunii ISAF a NATO”, dat fiind 
că acest eveniment se încadrează într-o serie mai extinsă de schimbări care impun adaptarea continuă 
a Alianţei la dinamica termenilor în care definim securitatea internaţională. Urmează un material ce 
vorbeşte despre „Noi provocări teroriste în Peninsula Sinai – principale organizaţii jihadiste”, semnat 
de doi autori din mediul academic ungar, dr. János Besenyő şi dr. Zoltán Prantner.

La rubrica securitate şi strategie militară vă propunem un material ce abordează din punct 
de vedere teoretic ameninţarea majoră pe care o reprezintă crizele contemporane pentru pacea şi 
securitatea internaţională, semnat de Adriana Sauliuc şi un altul, aplicat, care aduce în prim-plan 
„Balochistanul şi potenţialul său geostrategic în sudul Asiei”, articol realizat de domnul Demostene-
Dorinel Gheorghe.

La rubrica analize, sinteze, evaluări, abordăm dintr-un alt unghi tematica terorismului, prin 
intermediul articolului domnilor dr. Anghel Andreescu şi Marius Cătălin Balaban, care ne propun 
o analiză transdisciplinară a terorismului suicidar. În continuare, domnul Lucian Ştefan Cozma 
pledează despre „Importanţa organizării unei agenţii naţionale destinate apărării împotriva acţiunilor 
de tip neconvenţional şi asimetric”.

Ultima, însă nicidecum cea din urmă analiză este dedicată aspectului controversat al 
consolidării laturii de integrare UE, în varianta democratică europeană, în viziunea doamnei dr. 
Mădălina Antonescu. 

Pentru această ediţie autumnală, domnul dr. Mihai Zodian ne propune, la rubrica note de 
lectură, trei cărţi despre Primul Război Mondial: „1913”, de Charles Emmerson, „The Sleep Walkers”, 
semnată de Christopher Clark şi „Inventing the Schlieffen Plan”, de Terence Zuber. Recenziile sunt 
grupate sub titlul „În umbra trecutului: Primul Război Mondial şi lumea contemporană”.

Ca întotdeauna, colega noastră Irina Tătaru a realizat agenda CSSAS, care trece în revistă 
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activităţile Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate în perioada iulie-septembrie 
2013.

În încheierea ediţiei, vă prezentăm o serie de concluzii rezultate în urma evenimentului ştiinţific 
amintit iniţial – Atelierul de lucru pentru tinerii strategi „Geopolitică şi geostrategie românească – 
tradiţie şi modernitate”.

Pentru cei care descoperă pentru prima dată publicaţia Impact strategic, aceasta este editată 
de Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare 
„Carol I” şi se prezintă ca revistă ştiinţifică cu prestigiu recunoscut din domeniul ştiinţe militare, 
informaţii şi ordine publică, conform Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare (CNATDCU).

Publicaţia apare de treisprezece ani în limba română şi de nouă ani în limba engleză şi 
abordează o arie tematică complexă – actualitatea politico-militară, strategii de securitate, strategie 
militară, politici, strategii şi acţiuni NATO şi UE, problematica păcii şi a războiului viitorului, 
societatea informaţională, elemente şi aspecte privind comunitatea de informaţii. Cititorii găsesc în 
paginile publicaţiei analize, sinteze şi evaluări de nivel strategic, puncte de vedere în care se studiază 
impactul dinamicii acţiunilor pe plan naţional, regional şi global.

În ceea ce priveşte vizibilitatea pe plan internaţional – obiectiv primordial al publicaţiei –, 
recunoaşterea calităţii ştiinţifice a revistei este confirmată prin indexarea în bazele de date internaţionale 
CEEOL (Central and Eastern European Online Library, Germania), EBSCO (SUA), ProQuest (SUA) 
şi Index Copernicus International (Polonia), dar şi prin prezenţa în cataloagele virtuale ale bibliotecilor 
din instituţii prestigioase de peste hotare, precum NATO şi ale unor universităţi cu profil militar din 
Bulgaria, Polonia, Republica Cehă, Ungaria, Estonia etc. 

Impact strategic se tipăreşte trimestrial, în martie, iunie, septembrie şi decembrie, în două ediţii 
distincte: una în limba română şi alta în limba engleză. Revista este difuzată gratuit în principalele 
instituţii din sfera securităţii şi apărării, în mediul ştiinţific şi în cel academic din ţară şi din străinătate 
– în Europa, Asia, America. 

În încheiere, vă invit pe toţi să lecturaţi materialele propuse de noi în această ediţie, pe care 
sper să le găsiţi interesante şi utile deopotrivă. 

Colonel dr. Stan ANTON,  
Redactor-şef 
Directorul Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate 
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GEOPOLITICA REGIUNII EXTINSE 
A MĂRII NEGRE DUPĂ CRIZA 

UCRAINEANĂ

Dr. Iulian CHIFU*

Criza din Ucraina a creat o nouă oportunitate 
pentru revizuirea gândirii pe care am avut-o cu 
privire la viitorul Ordinii Mondiale. După cum 
Fukuyama a revizuit ideea sa despre sfârşitul 
istoriei1, acum suntem din nou confruntaţi 
cu situaţia unui sfârşit al vacanţei pe care 
stabilitatea şi pacea le-au oferit Europei, în 
cea mai mare parte, după căderea Zidului 
Berlinului. „Vacanţa” a luat sfârşit şi ne-am 
întors la vechea politică de putere. În acest 
context, asistăm la o revizuire completă a ceea ce 
a rămas încă în picioare din teoriile generale şi 
din modalităţile noastre de a vedea lumea, de la 
globalizare, soft power postmodern, influenţă şi 
putere de transformare a UE, abordarea liberală 
a securităţii prin interdependenţă şi căderea 
geopoliticii şi a realpolitik-ului spre o nouă eră.

Datele au fost acolo, dar pur şi simplu am 
refuzat să acceptăm că retragerea Federaţiei 
Ruse din Tratatul CFE, în 2007, sau războiul 
georgian din Rusia, în 2008, sau chiar anexarea 
Crimeei din februarie 2014 ne vor arunca într-o 
nouă perioadă interbelică odată ce am luat act de 
discursul preşedintelui Putin, în data 18 martie 
2014, referitor la proiectul pe termen lung pe 
care el îl oferă poporului rus, dar şi vorbitorilor 

1 Francis FUKUYAMA, The End of History and the Last 
Man, Free Press, 1992.

*Dr. Iulian CHIFU, profesor asociat la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative 
din Bucureşti, este fondatorul Centrului de Prevenire a Conflictelor şi Early Warning şi ocupă 
în prezent funcţia de consilier prezidenţial pentru Afaceri strategice şi securitate internaţională. 
E-mail: iulian.chifu@presidency.ro

de limbă rusă şi „compatrioţilor” din statele 
independente vecine. 

Întorşi la primul pas, ne-am luat pe birouri 
cărţile de Geopolitică şi Realism în Relaţiile 
Internaţionale şi ne uităm la evoluţii pentru a 
decide dacă ne îndreptăm spre un revizionism în 
relaţiile internaţionale – renegocierea securităţii 
în Europa, un sistem transformator – păstrând 
doar puţinele reguli care au supravieţuit noului 
tip de război post-Război Rece, un sistem 
adaptativ al normelor existente, acceptând că 
ceea ce se petrece în spaţiul post-sovietic este 
un „caz special”, care urmează să fie luat în 
considerare în conformitate cu alte standarde, 
respectând excepţionalismul şi interesele unui 
actor rus puternic din nou în Europa, sau 
ar trebui să rămânem în ortodoxia dreptului 
internaţional, adică respectarea regulilor, 
normelor şi principiilor care au oferit mai multă 
sau mai puţină pace în Europa şi lumii după 
cel de-al doilea Război Mondial, 1948, crearea 
ONU, 1975 şi Actul Final de la Helsinki, 1991 
Carta de la Paris pentru o nouă Europă, 1997 
Actul fondator NATO-Rusia.

Cuvinte-cheie: globalizare, post-
modernismului, soft power, securitate prin 
interdependenţă, revizionism, viitoarea nouă 
ordine mondială.

GEOPOLITICĂ ŞI GEOSTRATEGIE ROMÂNEASCĂ – TRADIŢIE ŞI MODERNITATE
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1. Ordinea post-modernă: influenţa 
transformatoare şi puterea soft a UE

în teritoriile vecine

UE a gândit şi a dezvoltat cea mai importantă 
politică a sa, cea de extindere, timp de aproximativ 
20 de ani. În primul rând, a dezvoltat o atracţie 
extraordinară, în tandem cu NATO, pentru ţările 
post-socialiste din Europa de Est, care ieşeau din 
blocul sovietic cu dorinţa cetăţenilor de a merge 
înspre libertate, democraţie şi prosperitate în stil 
occidental. S-a creat astfel o adevărată putere soft2, 
iar sprijinul UE şi NATO pentru această călătorie 
spre norme, reguli şi instituţii în „stil occidental” 
a reuşit a face transformarea de la o economie 
centralizată planificată de stat, cu lideri autoritari, 
dacă nu chiar dictaturi, la o economie de pia-
ţă, state democratice, cu dezvoltarea statului de 
drept, obiectul unei reforme intensive a sectorului 
de securitate, controlul civil asupra forţelor arma-
te şi instituţii de informaţii formate după refor-
marea fostei poliţii politice a statelor socialiste.

Această călătorie extraordinară nu s-a în-
cheiat încă, deoarece, pe de o parte, democra-
ţia s-a dezvoltat şi face acest lucru într-un mod 
continuu spre o ireversibilitate a regimului pen-
tru asigurarea păcii şi prosperităţii cetăţenilor şi, 
pe de altă parte, aspecte ale statului de drept, 
independenţa justiţiei, lupta împotriva corupţi-
ei şi a regulilor de incompatibilitate de afaceri, 
interese şi politică sunt încă în urmă în această 
dezvoltare instituţională. Mai mult decât atât, 
s-a dovedit că, după buna guvernare ca parte a 
unei democraţii mai bune, lupta împotriva co-
rupţiei şi regulile clare de bună guvernanţă sunt 
necesare activităţii politice, nu numai în Europa 
de Est, în noile state membre, dar, de asemenea, 
în centrul Europei, în unele ţări fondatoare ale 
Comunităţii Economice Europene.

Extinderea şi această putere transformatoare 
a UE au jucat un rol important în Europa 
pentru noile state membre, dar şi pentru statele 
vecine. Ţările incluse în Politica Europeană de 
Vecinătate, în partea de est a continentului, la 
graniţă, iar apoi în cadrul Parteneriatului Estic, au 
fost supuse aceleiaşi atracţii faţă de UE, dar nu 
2 Robert KEOHANE şi Joseph NYE, Putere şi interde-
pendenţă, Polirom, Iaşi, 2009.

li s-a oferit perspectiva integrării. Ideea originală 
a venit de la abordarea lui Barry Buzan, conform 
căreia, în cazul în care există diferenţe uriaşe la 
frontieră, există motive pentru conflicte şi, per a 
contrario, în cazul în care există aceleaşi reguli, 
norme, niveluri de evoluţie economică, nu există 
diferenţe mari, posibilitatea de a călători şi de 
a face comerţ, spaţiul pentru conflict este foarte 
mic3. O abordare post-modernă pentru un actor 
post-modern, UE, dar, de asemenea, o abordare 
liberală a securităţii prin interdependenţă4.

Practic, UE a oferit, prin Politica de Vecinătate, 
bani şi know-how pentru transformarea sistemului 
normativ într-unul democratic şi acces selectiv 
la piaţa comună. Apoi, în cadrul Parteneriatului 
Estic, oferta a fost mult mai concretă şi specifică, 
cu modificări speciale pentru liberalizarea vizelor 
şi accesul la Acordul Aprofundat şi Cuprinzător 
de Liber Schimb al Uniunii Europene, deci acces 
mai larg la piaţa comună, dar în conformitate 
cu normele de concurenţă, precum şi acces la 
călătorii fără viză dacă sunt respectate regulile de 
securitate şi nu apare un exces de imigraţie.

Puterea de transformare a UE a devenit şi 
mai importantă după criza din Ucraina. Am văzut 
cum corupţia, vulnerabilităţile, golurile reale 
în sustenabilitatea statului, care este utilizat nu 
doar de oligarhi locali, ci şi de interese străine, 
pot distruge o ţară. Ucraina s-a dovedit a fi un 
stat vulnerabil dincolo de capacitatea sa sau de 
pregătire, inclusiv în sectorul de securitate, odată 
ce politizarea, corupţia, influenţa au modificat 
instituţiile sale. Iar UE a învăţat cu greu că aceste 
vulnerabilităţi cu care se confruntă Ucraina, sunt 
uşor de identificat în Republica Moldova sau 
Georgia, cele mai avansate state în ceea ce priveşte 
semnarea Acordului de Asociere, deoarece unele 
state membre ale UE ar putea avea, de asemenea, 
astfel de vulnerabilităţi. Practic, în cazul Ucrainei, 
3 Barry BUZAN, Popoarele, statele şi frica. O agendă 
pentru studii de securitate internaţională în epoca de după 
Războiul Rece, Editura Cartier, Ediţia 2014.
4 Securitatea prin interdependenţă – o abordare libera- Securitatea prin interdependenţă – o abordare libera-
lă, care prevede că securitatea este mai mare atunci când 
există un număr mare de interese comune şi o mulţime de 
relaţii reciproce dintre doi actori. Dacă există prea multe 
interese, înseamnă că acest lucru previne conflictele, pen-
tru că se pot pierde multe din această interdependenţă care 
este reciproc profitabil.

GEOPOLITICĂ ŞI GEOSTRATEGIE ROMÂNEASCĂ – TRADIŢIE ŞI MODERNITATE
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democraţia oligarhilor s-a dovedit a fi un cancer 
pentru statul ucrainean, inclusiv în sectorul de 
securitate şi apărare.

Deci, modelul post-modern a fost, de asemenea, 
zguduit cu putere de realitate. Mai mult decât 
atât, după criza economică din Europa şi apariţia 
unui număr mare de partide eurosceptice, 
populiste, xenofobe, anti-imigraţie şi anti-sistem 
cu reprezentare în Parlamentul European, există 
o mare probabilitate ca apetitul UE de a merge 
mai departe cu extinderea sau interesul său în 
vecinătate să se reducă substanţial, astfel încât va 
rămâne pe umerii statelor Parteneriatului Estic 
să facă singure presiuni pentru reforme, să 
solicite know-how şi suport tehnic, apoi să facă 
dovadă că au realizat modificările necesare şi că 
îndeplinesc criteriile pentru apropierea de UE. 
Dar perspectiva ar trebui să rămână acolo, ca o 
linie directoare pentru un viitor eventual.

2. Geopolitica rusă: Noul Realpolitik 
de excepţionalism în pretenţii teritoriale

Geopolitica rusă de astăzi ia aspectul 
unor noi vechi forme de control teritorial şi 
„vecinătatea apropiată”5 în numele protejării 
„ruşilor, rusofonilor şi compatrioţilor”6 cu o 
ideologie de „Lebensraum”7 extrasă din cărţi 
5 Noţiune introdusă de Andrei KOZYREV, ministrul rus 
de externe, a se vedea Kaare Dahl MARTINSEN, The 
Russian-Belarusian Union and the Near Abroad, Nor-
wegian Institute for Defence Studies, iunie 2002, http://
www.nato.int/acad/fellow/99-01/martinsen.pdf. Rusia 
marchează pretinsul drept de a avea un cuvânt de spus 
în regiune. A se vedea Robert KAGAN, „New Europe, 
Old Russia”, Washington Post, 6 februarie, 2008, dispo-
nibil la http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/
article/2008/02/05/AR2008020502879.html. Despre doc-
trina Putin în proximitate, a se vedea Iulian CHIFU (coor-
donator) 2004, Republic of Moldova – The antidemocra-
tic Slipping of the Loud Governance, Bucureşti, Editura 
Politeia-SNSPA, p. 448.
6 David D. LAITIN, Identity in Formation: Russian Spea-
king Population in the Near Abroad, Ithaca, Cornell Uni-
versity Press. A se vedea şi Iulian CHIFU, The Post Space 
– In Search of Identity (bilingual edition), Bucureşti, Poli-
teia SNSPA, 2005.
7 Lebensraum – politica spaţiului vital, promovată 
de Adolf Hitler şi Partidul Nazist care afirma că, după 
Tratatul de la Versailles, suprapopularea Germaniei făcea 
să nu fie suficient spaţiu pentru a se hrăni şi trăi naţiunea 
germană, motiv pentru care a declanşat expansionismul 

clasice ale geopoliticii germane şi motivaţii 
geopolitice datând de la Ecaterina cea Mare şi 
lecţiile învăţate de la asediul Moscovei de către 
trupele tătare. Astfel, pentru că zona este o câmpie 
plană, cu puţine avantaje geografice care să prevină 
avansul oricăror trupe către capitală, Rusia s-a 
confruntat, de-a lungul istoriei, cu incapacitatea 
de a trimite armata în afara porţilor oraşului şi 
a lupta cu trupele invadatoare departe de centrul 
puterii8. Prin urmare, ea are nevoie de spaţiu.

Astăzi, noile tehnologii fac spaţiul aproape 
inutil, simplu de depăşit în câteva minute de 
către rachetele intercontinentale, de către avioane 
supersonice sau trupe aeropurtate. Este adevărat 
că rămân încă utile coridoarele de trecere, dreptul 
de survol sau utilizarea bazelor şi facilităţilor 
militare – de văzut cazul Incirlic9 în războiul din 
Irak, refuzul de utilizare a bazei americane din 
Turcia determinând schimbarea tacticii şi atacul 
dintr-o singură direcţie, sau cazul bazei Manas10 
în războiul din Afganistan. Însă înclinaţia Rusiei 
spre geopolitică, în special, şi realpolitik, în 
general, este de strictă actualitate. Când adăugăm 
şi recăderea în naţionalismul de început al 
secolului ’20, revizionism şi ignorarea deplină a 
regulilor dreptului internaţional (sau deghizarea 
lor pe model Ungaria 1956, Cehoslovacia 1968, 
combinat cu experienţele conflictelor îngheţate) 
avem de a face cu pericolul actual a repunerii în 
discuţie şi redesenării frontierelor Europei de Est.

Evenimentele actuale din Ucraina ne aduc la 
o realitate contemporană pe care nu am fi ghicit-o 
altfel. Este adevărat că au existat întotdeauna 
obiecţiuni cu privire la teza apărării „ruşilor, 
vorbitorilor de limbă rusă şi a compatrioţilor”11, 
pentru că ea depăşeşte cu mult apărarea drepturilor 

din al Doilea Război Mondial. Detaliat în Stephen J. LEE, 
Europe, 1890-1945, Routledge, 2003, p. 237.
8 George FRIEDMAN, Russian Geopolitics, Stratfor, 
2009.
9 Bază americană în Turcia, pentru care statul gazdă nu şi-a 
dat acordul utilizării în timpul războiului din Irak 2003.
10 Baza aeriană Manas, Alamudun, Kârgâzstan, a fost uti- Baza aeriană Manas, Alamudun, Kârgâzstan, a fost uti-
lizată de trupele americane până la predarea sa către auto-
rităţile locale, în 2014, când rolul centrului de tranzit a fost 
preluat de aeroportul Mihail Kogălniceanu, Constanţa.
11  LAITIN, Identity in Formation: Russian Speaking Popu-
lation in the Near Abroad, Ithaca, Cornell University Press. 
See also Iulian CHIFU, The Post Space – In Search of Iden-
tity (bilingual edition), Bucureşti, Politeia SNSPA, 2005.
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lor în statul în care au trăit, cu respect pentru 
frontiere şi pentru normele de drept internaţional. 
S-a mers la o cerere de paternitate în apărarea 
tuturor vorbitorilor de limbă rusă şi, de fapt, a 
„compatrioţilor”, adică a tuturor foştilor locuitori 
ai Imperiului Sovietic.

Când apărarea aceasta presupune inclusiv uti-
lizarea forţei armate împotriva unui alt stat, ne 
aflăm deja în afara regulilor ONU referitoare la 
suveranitate, integritate teritorială şi independen-
ţa tuturor statelor. Discursul preşedintelui Putin 
din 18 martie aminteşte multor ţări post-socialiste 
de pretenţiile unei alte ere în care teritoriul în care 
trăiau naţionalii şi asociaţii va deveni parte a statu-
lui înrudit sau că există o excepţie de la regulile 
internaţionale pe care puterea şi forţele militare 
o impun. Revenirea la politicile de forţă sau la 
excepţionalism în probleme internaţionale şi în 
special în Europa este împotriva regulilor de bază 
ale securităţii şi frontierelor în Europa, şi revin 
amintirile referitoare la modelul germanilor sudeţi 
sau a „fraţilor” austrieci pentru ocuparea Cehoslova-
ciei sau Anschluss-ul austriac. Citind declaraţiile lui 
Putin, avem de-a face cu un real proiect pentru „noua 
Rusie”, unde orice stat care nu respectă „dreptul la 
observare” şi dreptul de veto pentru politicile de 
securitate şi economice de către Rusia este supu-
să la capacităţile sale militare.

Aceasta este o viziune şi un proiect pe termen 
lung al Rusiei în vecinătatea sa, care se întoarce 
la ideea sferelor de influenţă şi la raţionamentul 
geopoliticii ruse care are nevoie de spaţiu şi de 
naţiuni / state cu suveranitate limitată, pentru a-şi 
„apăra interesele”. Singura soluţie pe care Rusia 
lui Putin o oferă în epoca post-Războiul Rece 
este, de fapt, o revenire la Războiul Rece şi la o 
Rusie naţionalistă care îşi apără co-cetăţenii sau 
„compatrioţii” din fosta URSS oriunde ar fi aceştia, 
folosind toate mijloacele, inclusiv cele militare, 
şi oferind o provocare voinţei poporului şi a sta-
telor de a-şi alege propria soluţie de securitate şi 
de prosperitate.

Dacă adăugăm la aceasta şi crearea doctrinei 
militare12 pe aceeaşi bază şi, de asemenea, 

12 Steven J. BLANCK (coordonator),  Steven J. BLANCK (coordonator), Russian Military 
Politics and Russia’s 2010 Defence Doctrine, Institute 
for Strategic Studies, http://www.strategicstudiesinstitute.
army.mil/pdffiles/PUB1050.pdf.

menţionăm faptul că Rusia a anunţat că îşi 
asumă utilizarea armelor nucleare în războaiele 
regionale convenţionale, care afectează 
„interesele sale fundamentale”, semnale negative 
ale revizionismului au existat de mult timp.

Rusia a orchestrat numeroase „conflicte” în 
perioada sovietică şi aşa au apărut „conflictele 
îngheţate”. Noile state independente au dobândit 
zone strategice separatiste – Transnistria, Na-
gorno-Karabakh, Abhazia, Osetia de Sud – cu 
conflicte îngheţate în care Rusia asigură şi baza 
separatistă, şi mediatorul, şi garantul pentru so-
luţionarea conflictului, niciodată soluţionat, dar 
care permite pârghii de menţinere a tuturor aces-
tor state în aria de control şi sub cupolă rusă. Ul-
terior, cetăţenii acestor state au dobândit în masă 
cetăţenie rusă şi au devenit subiectele automate 
ale viitoarei doctrine a apărării ruşilor, rusofoni-
lor şi compatrioţilor, creând un drept de interven-
ţie militară autoasumat de către Rusia.

În 2008, Rusia a atacat pentru prima dată un 
vecin după sfârşitul Războiului Rece, ocupând 
Abhazia şi Osetia de Sud, fiind pe punctul de a 
ocupa Tbilisi şi a-l debarca pe liderul recalcitrant 
pro-european al Georgiei, Mikhail Saakashvili. 
Cele două regiuni au fost recunoscute unilateral 
drept state independente şi ocupate-militarizate 
cu trupe ruse, într-un prim semnal al replicii faţă 
de „ameninţarea intereselor fundamentale” 13, 
respectiv apropierea NATO de graniţele Federaţiei 
Ruse, NATO fiind considerat în aceeaşi doctrină 
militară drept principala ameninţare la adresa 
securităţii Rusiei.

În fine, astăzi episodul ucrainean ridică la un 
nivel superior gradul de ameninţare pe care Rusia 
îl aduce la adresa securităţii şi păcii în lume. Şi 
aici putem vorbi despre vocaţia posterităţii care 
bântuie un lider care a declarat prăbuşirea Uniunii 
Sovietice drept cea mai mare catastrofă a Rusiei în 
ultimul secol. Este vorba despre Vladimir Putin, 
şi proiectele sale integraţioniste pentru spaţiul 
post-sovietic, Uniunea Vamală Rusia-Belarus-
Kazahstan şi Uniunea Euro-asiatică, care depind 
de alipirea Ucrainei la proiect.
13 Iulian CHIFU, Oazu NANTOI, Oleksandr SUSHKO,  Iulian CHIFU, Oazu NANTOI, Oleksandr SUSHKO, 
The Russian-Georgian War. A cognitive institutional ap-
proach of the crisis decision-making, Curtea Veche, Bu-
cureşti, 2009.
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Revolta „pro-europeană” din Ucraina a fost 
denumită astfel doar pentru că declanşatorul 
său a fost întoarcerea netransparentă, la 180 de 
grade, a deciziei Preşedintelui Viktor Yanukovici 
şi a majorităţii Partidului Regiunilor şi Partidului 
Comunist înainte de Vilnius, când de la orientarea 
pro-europeană s-a ajuns la o „pauză” în negocieri. 
Ulterior, a devenit evidentă constrângerea la care 
a fost supus establishmentul ucrainean şi drumul 
către Uniunea Euroasiatică, respectiv revenirea 
puternică pe orbita Rusiei. La protestele pro-
europene s-a adăugat imediat puternica amprentă 
naţionalistă ucraineană – care, în alte condiţii, ar 
putea deveni cea mai largă bază euro-sceptică şi 
anti-europeană.

Am avut de a face cu o revoltă populară la 
Kiev, cu o profundă bază naţionalistă, care a 
îmbrăţişat şi sprijinit valul pro-european post-
Vilnius, pentru a contracara neo-imperialismul 
sau neo-expansionismul rus. Revolta de la Kiev 
s-a situat în termenii „primăverii arabe”, de 
contracarare a unui regim autoritarist, şi nu în 
termenii „revoluţiilor colorate”, paşnice, a căror 
epocă s-a încheiat. Filosofia revoltei pacifiste 
a lui Mahatma Ghandi, care a dat rezultate în 
timpul revoluţiilor colorate nu a mai avut cum 
să fie eficientă într-un sistem care învăţase deja 
lecţia şi care ignora regulile democratice.

Componenta naţionalistă, ca suport ideologic, 
şi o expresie violentă, ca mijloc de luptă, a făcut 
să existe presiunea necesară pentru a determina 
schimbarea la Kiev şi Acordul din 21 februarie. 
Fără violenţă, capacitate de luptă şi descurajare, 
Maidanul ar fi fost spulberat. Chiar şi în aceste 
condiţii, au existat, oficial, 100 de victime. 
Acordul din 21 februarie nu a putut fi menţinut 
deoarece nu conţinea asumarea responsabilităţii 
pentru faptul că s-a tras în manifestanţi. Acordul 
a fost depăşit sub presiunea Maidanului şi din 
cauza fugii lui Yanukovici.

Ucraina rămâne cu două probleme fundamen-
tale: situaţia economică grea şi divizarea popula-
ţiei în pro-europeni, naţionalişti anti-ruşi (primii 
doi acum aliaţi) şi pro-ruşi. Însă, în contextul 
evenimentelor ulterioare, al ocupării Crimeei de 
către forţele ruse şi al tentativei de destabilizare 
a Estului Ucrainei, coeziunea ucraineană a deve-

nit mult mai puternică în faţa duşmanului comun 
decât rivalităţile dintre grupuri: peste 140 de de-
putaţi ai Partidului Regiunilor, care au adus susţi-
nerea la 386 de voturi din 450 ale Radei Supreme 
actuale, au votat pentru noul guvern Yatseniuk şi 
pentru demiterea preşedintelui fugit (respectiv 
constatarea părăsirii funcţiei, şi a ilegitimităţii 
sale politice ca şef al statului ucrainean). Episo-
dul din 18-22 februarie 2014 a fost echivalent ca 
magnitudine cu căderea zidului Berlinului şi a în-
semnat ruperea definitivă a Ucrainei din drumul 
spre Uniunea euro-asiatică.

În acest context, am asistat la intervenţia 
militară rusă. Rusia a interpretat evenimentele 
geopolitic, văzând pierderea Ucrainei din noua 
formulă de integrare euro-asiatică drept semnal 
al eşecului proiectului Uniunii Euro-Asiatice care 
trebuia lansat la începutul anului 2015. Rusia a 
acţionat pentru a-şi proteja „interesele vitale” şi 
a recurs la intervenţie armată pentru „apărarea 
ruşilor şi a rusofonilor din Ucraina”, potrivit 
propriei doctrine, ridicată acum la rangul de 
regulă internaţională, într-o cădere în realpolitik 
şi militarism de secol 20 care anulează complet 
dreptul internaţional, inviolabilitatea frontierelor 
şi mai toate documentele internaţionale la care şi 
Rusia este parte. 

Scenariul secesionist „civil” din Crimeea şi 
Estul Ucrainei nu a funcţionat – Congresul de 
la Harkov14 nu a luat măsura declarării „Malo-
Rusiei” sau a Republicii Ucrainei de Est, cu Viktor 
Yanukovici Preşedinte. Ulterior a fost pierdută şi 
varianta Taiwanului, cu preşedintele-ales refugiat 
la Sevastopol (deja dăduse decretul de mutare 
a întregii puteri administrative în Crimeea) şi 
crearea unui nou guvern. Motivul principal a fost 
discreditarea ui Viktor Yanukovici prin faptul că 
a fost abandonat de către Partidul Regiunilor, 

14 Congresul de la Harkov a deputaţilor de toate nivelurile  Congresul de la Harkov a deputaţilor de toate nivelurile 
a reunit reprezentanţi din regiunile de răsărit ale Ucrainei 
şi Crimeea şi trebuia să decidă, la 22 februarie, crearea unei 
regiuni autonome a Ucrainei de Sud-Est şi un referendum 
pentru ruperea de Ucraina, respectiv alipirea la Rusia. La 
Congres trebuia să ia parte Viktor Yanukovici. Rezoluţia 
nu a mai conţinut aceste prevederi, iar liderii revoltei, şeful 
regiunii Harkov şi primarul oraşului Harkov au fugit în Ru-
sia. Ulterior, la revenirea în ţară, iniţiatorul separatismului, 
„guvernatorul popular” regiunii Donetsk, Pavel Guvarev, 
a fost arestat.
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care a votat pentru Guvernul Yatseniuk, şi prin 
fuga sa în Rusia.

Rusia a recurs la scenariul Transnistria: o 
putere separatistă, cu „forţe de autoapărare”, 
protejată de trupele ruse (suplimentate la 
maximum, formal în limita Acordului de la Kiev, 
din 1997, privind staţionarea trupelor). Nu este 
sigur dacă am depăşit scenariul de război şi am 
ajuns la masa negocierilor: Putin nu şi-a atins 
obiectivele; presiunea asupra militarilor din 
Crimeea este mare, războiul se poate declanşa 
oricând, fie şi numai din întâmplare sau accident; 
la ora când scriem materialul, nu au fost acceptate/
sunt întârziate negocieri, formule de dialog pentru 
dezescaladarea conflictului.

Există diferenţe fundamentale între criza 
din Crimeea şi conflictele îngheţate: nu s-a tras 
nici un foc de armă, există trupe ucrainene cu 
echipament şi arme în Crimeea şi pe mare (acesta 
este singurul caz de „conflict îngheţat” cu ieşire 
la mare), loiale guvernului de la Kiev, există o 
minoritate tătară pro-ucraineană anti-separatism 
(minoritate deportată de către ruşi/Stalin în 
Uzbekistan, în timpul lui Stalin, reîntoarsă în 
Ucraina independentă, după 1991, pe teritoriul 
lor de origine). 

Efectele secundare ale agresiunii militare din 
Crimeea asupra Ucrainei ţin de faptul că Guvernul 
Yatseniuk a devenit coeziv, reprezentativ, s-a 
întărit şi a sudat relaţia dintre opoziţia politică 
şi noile personaje politice date de către Maidan. 
Anarhia militarizată a dispărut (grupurile 
paramilitare, miliţii diverse, cu agende diferite), 
la fel ca şi controlul Guvernului şi politicilor 
noilor autorităţi de către Maidan. Evenimentele 
din Crimeea au dus la eforturi de unire a tuturor 
ucrainenilor în faţa crizei – Maidan, fosta opoziţie 
politică/actuala putere şi Partidul Regiunilor.

În plus, Rusia a pierdut definitiv „Ucraina 
liberă” – după episodul Crimeea15, şi oligarhii (unii 
numiţi guvernatori în Est) şi Partidul Regiunilor, 
au respins asocierea cu Rusia sub orice formă. 
Recâştigarea se poate face doar prin ocupaţie 
militară sau impunerea de noi lideri, iar Viktor 

15 Iulian CHIFU, „The New Old Russian Geopolitics, the  Iulian CHIFU, „The New Old Russian Geopolitics, the 
temptation of nationalism and the search for a new identi-
ty”, in Infosfera, nr. 1, An VI, Primăvara, Bucureşti, 2014, 
pp. 9-22.

Yanukovici şi-a pierdut definitiv legitimitatea în 
Ucraina.

Poate merită menţionat şi de ce nu a funcţionat 
scenariul Malorusia sau al Republicii Ucrainei 
de Sud-Est. Cred că sunt câteva elemente de 
decriptat aici: asocierea proiectului pro-rus cu 
Viktor Yanukovici nu a fost de bun augur, pentru 
că preşedintele nu era iubit nici în partidul său, 
deoarece îl preluase alături de grupul Familia, 
în detrimentul vechilor activişti, apoi pentru că 
oligarhii nu-l mai urmau sau se temeau de obiceiul 
Preşedintelui de a le prelua afacerile sau de a crea 
competiţia-monopol care îi ducea la faliment.

În acest context, apare cea de-a doua mare 
greşeală de evaluare făcută de Rusia: faptul că ruşii 
ucraineni abia aşteaptă să trăiască în Rusia. S-a 
dovedit că, pe de o parte, a fost îmbrăţişat dictonul 
„mai bine în satul tău fruntaş decât codaş la oraş”. 
Mai mult, după ocuparea Crimeei, grupurile de 
„turişti ruşi” agitatori care au încercat preluarea 
controlului în regiunile din Estul Ucrainei nu au 
putut antrena decât grupuri restrânse de oameni; 
mai mult, au existat confruntări cu ruşii ucraineni 
scandalizaţi de ocuparea Crimeei.

Scenariul pentru Crimeea este mai radical 
decât cel din Abkhazia sau Osetia de Sud 
din Georgia, adică recunoaşterea ca state şi 
ocuparea de facto. În cazul de faţă, Crimeea 
s-a autoproclamat stat, s-a alipit la Rusia, care 
a consimţit la nivelul Parlamentului acceptarea 
acestui gest de modificare teritorială, un pas ce 
urma a fi consemnat prin lege. Astfel, Crimeea 
devine parte şi subiect al Federaţiei Ruse. 

Dar nu s-a oprit aici: estul Ucrainei a fost din 
nou pus sub asalt şi cu trupele ruse la frontieră, mii 
de militari instruiţi, grupuri bine înarmate şi bine 
pregătite în Rusia, mii de mercenari, paramilitari 
şi soldaţi în căutare de avere din Rusia au fost 
introduşi în estul Ucrainei cu o posibilitate redusă 
pentru o negare credibilă din partea Moscovei a 
acestor acţiuni pe teren. Toţi au venit cu sprijinul 
a aproximativ 20% din populaţia locală, atrasă în 
primul rând de ideea de a avea mai mulţi bani şi 
mai multă putere a regiunilor, apoi autonomie 
şi, în cele din urmă independenţa şi alăturarea 
la Rusia. Dar nici un sprijin public nu a fost 
dovedit, cu „referendumuri” unde au participat 32% 
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în Doneţk şi 24% în Lughansk (30% în Crimeea, 
cu 50% din „alegători” pentru independenţă), chiar 
dacă acele „referendumuri” au avut loc într-un mediu 
militarizat ocupat şi sub mare presiune.

3. Spre viitoarea Nouă Ordine Mondială: 
Revizionism, sistem de transformare, 

sistem de adaptare a normelor existente
sau Ortodoxie a dreptului internaţional

Ce anume este nou în ceea ce priveşte dreptul 
internaţional, normele şi regulile, care este 
viitorul pe care aceste evoluţii îl oferă? Nu ştiu 
dacă putem vorbi despre revizionism autentic, 
vise imperialiste, ignorarea regulilor sau dacă 
Rusia doar joacă pentru renegocierea poziţiei 
sale în Europa sau în lume, susţinând această 
nouă renaştere şi ambiţie la nivel mondial. Dar 
instrumentele de bază ale dreptului internaţional 
şi toate acordurile din acest domeniu sunt puse 
în joc, iar percepţia generală este că Rusia nu 
mai este un partener strategic, ci un competitor 
strategic, rival, sau chiar inamic. Şi această 
percepţie în Europa de Est, la frontierele UE 
şi NATO joacă un rol important pe care niciun 
politician, local sau european, nu îl poate ignora.

O altă provocare la nivel mondial o reprezintă 
instrumentele de neproliferare, precum garanţiile 
pentru integritatea teritorială a statelor care 
renunţă la armele nucleare. Acordul de la 
Budapesta din 1994 a făcut ca Ucraina să adere la 
Tratatul de Neproliferare şi să renunţe la armele 
sale nucleare, în schimbul transferării către Rusia 
a garanţiei securităţii şi integrităţii sale teritoriale. 
Cu mutarea ei în Crimeea şi estul Ucrainei, ca 
şi prin declaraţiile sale oficiale directe, Rusia 
explodează acest instrument, care ar putea fi 
utilizat de către comunitatea internaţională în 
cazul Iranului sau Coreei de Nord. Este un alt 
rău fundamental pentru sistemul de securitate şi 
controlul armamentelor în lume.

Dacă acesta este cazul, ar fi complicat de 
explicat publicului că putem avea o frontieră 
spiritualizată între Europa de Vest şi Rusia. Ideea 
că Rusia va îmbrăţişa normele şi regulile europene 
a eşuat în timpul preşedinţiei lui Medvedev, în 
condiţiile în care s-a creat o „democraţie suverană”, 

deşi nici acest sistem nou nu a fost suficient. Nu 
este vorba despre o alternativă la democraţie şi 
lumea occidentală, nu este vorba numai despre 
percepţia insecurităţii cu NATO care se apropie 
de frontierele Rusiei, ci este vorba şi despre UE, 
despre zone de liber schimb care ar atrage state 
post-sovietice din „zona de interes” a Rusiei.

Astfel, anexarea Crimeei şi agresiunea 
militară în estul Ucrainei prin intermediul proxy-
urilor creează nevoia unei frontiere puternice, 
întărită, o frontieră de izolare între Est şi Vest, 
o nouă linie de divizare, ori de câte ori această 
linie poate exista – graniţa de est a Ucrainei, mai 
aproape de Kiev sau de la frontiera de est a UE şi 
NATO. Sentimentul că inamicul se apropie este 
foarte prezent în Europa de Est, iar acesta este un 
fapt de viaţă pe care nimeni nu îl poate respinge.

În al doilea rând, există un sentiment că s-a 
ajuns la limitele securităţii prin interdependenţă. 
Interdependenţa este o abordare liberală16, care 
prevede că securitatea este mai mare atunci când 
există un număr mare de interese comune şi o 
mulţime de relaţii reciproce între doi actori. Dacă 
există prea multe interese, înseamnă că acest 
lucru previne conflictele, pentru că există multe 
de pierdut din această interdependenţă, care este 
reciproc avantajoasă. 

Aceasta primă soluţie vine de la conjectura17 
16 Scott BURCHILL, „Liberalismul”, în Scott BUR- Scott BURCHILL, „Liberalismul”, în Scott BUR-
CHILL, Richard DEVETAK, Jacqui TRUE, Teorii ale 
relaţiilor internationale, translated by Ruxandra IVAN, 
Institutul European, Iaşi, 2008; Immanuel KANT, Spre 
pacea eternă – un proiect filosofic, All, Bucureşti, 2008; 
David BALDWIN, „Neoliberalism, Neorealism and World 
Politics” în David BALDWIN (coordonator), Neorealism 
and Neoliberalism: The Contemporary Debate, Columbia 
University Press, Columbia, 1993; Robert KEOHANE 
şi Joseph NYE, Putere şi interdependenţă, Polirom, Iaşi, 
2009.
17 O conjectură este o propoziţie nedovedită. Karl POP- O conjectură este o propoziţie nedovedită. Karl POP-
PER a fost iniţiatorul utilizării termenului de conjectură 
în filosofia ştiinţifică (vezi POPPER, Karl, Conjectures 
and refutations: the growth of scientific knowledge. Lon-
don: Routledge, 2004). Conjectura este contrastată de ipo-
teză (de aici, teorie, axiomă, principiu) care reprezintă o 
afirmaţie verificabilă bazată pe fundamente acceptate. În 
matematică, o conjectură este propoziţie nedovedită care 
pare corectă. Vezi SCHWARTZ J.L., Shuttling between the 
particular and the general: reflections on the role of con-
jecture and hypothesis in the generation of knowledge in 
science and mathematics, Oxford University Press, 1995.
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(o regulă care nu a fost niciodată dovedită, dar 
nici contrariul său nu a fost dovedit, astfel încât 
este acceptată ca adevărată) că interdependenţa 
şi un număr mai mare relaţii între cele două ţări 
creează o situaţie în care conflictul este mult mai 
puţin posibil18. Conjectura se referă, de asemenea, 
la paradigma democratică19 conform căreia ţările 
democratice nu se luptă între ele, din moment ce 
au la dispoziţie alte mijloace pentru a face faţă 
diferenţelor dintre ele. Prin urmare, abordarea 
liberală a lumii afirmă că interdependenţa este o 
soluţie de securitate20, iar noi toţi înclinăm spre a 
crede acest lucru ca fiind o realitate.

Problema este dacă, la un moment dat, unul 
dintre parteneri face o ieşire surpriză de la res-
pectarea regulilor care stau la baza acestei inter-
dependenţe. Nu ne-am gândit niciodată la o uşă 
lăturalnică sau la o cale de ieşire din interdepen-
denţă, iar atunci când se utilizează şi un alt in-
strument liberal, sancţiunile economice şi politi-
ce, există sentimentul că orice sancţiuni împotri-
va unui partener interdependent sunt o sancţiune 
împotriva noastră. Fapt este că securitatea prin 
interdependenţă, deci abordarea liberală, a sufe-
rit o lovitură uriaşă odată ce criza ucraineană a 
erupt, iar sancţiunile au fost discutate mai ales la 
nivel european.

Şi NATO se află sub presiune, şi şi-a redesco-
perit un raison d’etre post-Afganistan. Necesita-
tea de a reechilibra poziţionarea unor capabilităţi 
la graniţa estică, pentru a da asigurări aliaţilor 
săi, este un prim pas, ca şi nevoia de a găsi soluţii 
pentru transferul de tehnologie către aceste state 
de frontieră. Ar trebui să găsească modalităţi de 
a coopera cu ţările de frontieră, Ucraina, Repu-
blica Moldova, Georgia, Azerbaidjan dacă ei cer 
ajutor.

NATO ar trebui să revizuiască, de asemenea, 
politicile naţionale ale statelor sale membre de a 

18 Mircea MALIŢA,  Mircea MALIŢA, Zece mii de culturi, o singura civili-
zaţie spre geomodernitatea secolului XXI, Editura Nemira, 
1998.
19 Erik GARTZKE (1998), „Kant We All Just get Along?  Erik GARTZKE (1998), „Kant We All Just get Along? 
Opportunity, Willingness, and the Origins of the Democra-
tic Peace” in American Journal of Political Science, vol. 
42, nr. 1 (january).
20 Robert KEOHANE and Joseph NYE, „Putere şi inter- Robert KEOHANE and Joseph NYE, „Putere şi inter-
dependenţă”, op.cit.

vinde tehnologie şi capabilităţi militare în veci-
nătate şi în ţări terţe, care ar putea deveni ame-
ninţări la adresa unor aliaţi, începând cu Mistral, 
dar mergând şi mai departe. Cheltuielile militare, 
în special pentru ţările din Europa, ar trebui să 
revină la 2% din PIB aşa cum a fost convenit, iar 
acest nivel ar putea fi utilizat în dezvoltarea ca-
pacităţilor de apărare teritorială, precum şi forţe 
expediţionare pentru misiunile NATO.

Este adevărat că aici, de asemenea, există 
diferenţe de vedere între statele UE / NATO, 
dar statele est-europene sunt mai aproape de 
această realitate, iar o posibilă divizare a Europei 
nu este un pas dezirabil acum. Mai mult, există 
oportunitatea unui impuls al relevanţei europeane 
la nivel mondial în cazul în care hard power poate 
urmări puterea economică şi poate îmbunătăţi din 
nou puterea soft.

NATO trebuie, totodată, să aibă de-a face cu 
gesturi simbolice, consacrate în politica uşilor 
deschise şi extindere. Este necesar să se precize-
ze că aceasta este o politică în curs de desfăşura-
re, că Rusia nu are drept de veto în cadrul NATO 
şi că politicile Alianţei ar trebui să răspundă la 
nevoile aliaţilor şi nu la interesul Rusiei sau vo-
inţa şi veto-ul Rusiei.

Şi există, de asemenea, o nevoie de a învăţa 
lecţiile din criza din Ucraina. Aici trebuie anali-
zate mai multe aspecte, începând cu vulnerabili-
tăţile şi fragilitatea statului şi instituţiilor ucrai-
nene, pătrunse de control şi de interese străine, 
şi finalizând cu tipul de război dezvoltat în estul 
Ucrainei pe teren, un război de insurgenţă, un 
război al proxy-urilor, un război informaţional, 
război cibernetic, război de intensitate redusă în-
tr-un mediu cartografiat şi extrem de bine cunos-
cut. Este necesar a fi evitată acest tip de fragilitate 
în cazul celorlalte ţări din spaţiul post-sovietic, în 
primul rând în ţările de la frontierele Rusiei, dar 
şi în scopul de a diminua aceste vulnerabilităţi în 
alte ţări, atât în Europa de Est, cât şi în Europa 
de Vest.

Concluzii

Aşadar, soluţia se îndreaptă spre sistemul 
adaptativ, mai degrabă decât un sistem 
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transformativ, încercând să se păstreze normele 
existente şi să se înveţe lecţiile de la ultima 
confruntare şi provocare pentru sistemul 
internaţional. Nu înseamnă că trebuie să 
renunţăm la toată interdependenţa cu Rusia – nu 
mai este fezabil, iar costurile sunt enorme, nu 
este realist – şi nu este vorba despre o abordare 
de tip McCarthy21 în Europa, urmărind influenţe 
şi vectori cu puternice relaţii cu Rusia. Dar criza 
din Ucraina, într-o linie de evoluţii începând cu 
retragerea Rusiei din Tratatul CFE în 2007 şi 
războiul ruso-georgian din august 2008, nu ar fi 
putut trece fără consecinţe şi o adaptare a regulilor 
internaţionale şi europene de securitate, dar şi cu 
importante lecţii învăţate la nivel naţional.
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Studiul explorează, în partea sa de început, 
două înţelesuri distincte ale conceptelor geopoli-
tică şi geostrategie: cel tradiţional, care ne spune 
că vorbim despre forme de cunoaştere ştiinţifică 
intens specializate, şi cel de-al doilea, care preci-
zează că, oricând şi oriunde, există nu numai idei 
semnificative din perspectivă geopolitică / geo-
strategică, ci şi acţiuni geopolitice / geostrate-
gice semnificative (denumim toate aceste acţiuni 
folosind conceptul de practică geopolitică). 

În continuare, articolul trece rapid în revistă 
numărul consistent de influenţe externe majore 
care exercită, de-a lungul întregii istorii a 
României, un impact notabil asupra practicii 
geopolitice a elitelor conducătoare din statele ce 
s-au succedat pe teritoriul României de astăzi. 

Apoi studiul explorează, cu suficiente deta-
lii, trei episoade majore ale practicii geopolitice 
/ geostrategice din diverse perioade ale istoriei 
României. Primul are loc la 292 î.Hr., al doilea 
este constituit de performanţa geostrategică de 
excepţie a lui Mircea cel Bătrân, iar al treilea 
are loc la 1859, când Alexandru Ioan Cuza ame-
ninţă, mobilizând la Floreşti armatele ambelor 
principate recent unite, spatele strategic al Impe-
riului Austriac, confruntat exact în acel moment 
cu sarcina de a purta un război dificil în Italia 
de Nord.

Cuvinte-cheie: geopolitică, geostrategie, 
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practică geopolitică/geostrategică, tactica pă-
mântului pârjolit, ameninţare (ameninţarea spa-
telui), adâncime strategică, parteneriat strategic, 
putere.

1. Delimitări conceptuale. Un sigur concept, 
două înţelesuri distincte

În mod uzual, geopolitica este definită ca 
fiind o ştiinţă. Un domeniu intens specializat 
al cunoaşterii, care, în mod tradiţional, 
explorează „rolul spaţiului şi teritoriului în viaţa 
internaţională”1. Pentru cei mai mulţi autori 
contemporani, geopolitica este în principal o 
elaborare teoretică. În introducerea la volumul 
The Geopolitics Reader, Gearóid Ó Tuathail 
se referă la geopolitică în următorii termeni: 
un „concept” care are propria sa istorie; un 
„element al corpului cunoştinţelor imperiale 
occidentale care aveau de-a face cu relaţia dintre 
pământul fizic şi politică”: un cuvânt care are 
„un sens conceptual”, prin „aria de cuprindere 
şi totalitate”2; sau „gândirea geopolitică”. Autori 

1 Paul CLAVAL, Geopolitică şi geostrategie: Gândirea 
politică, spaţiul şi teritoriul în secolul al XX-lea, Bucu-
reşti, Editura Corint, 2001, p. 10.
2 Gearóid Ó TUATHAIL, „Introduction: Thinking cri-
tically about geopolitics”, în Gearóid Ó Tuathail, Simon 
Dalby, Paul Routledge, The Gepolitics Reader, London, 
New York, Routledge, 1998, 2003, pp. 1-2.
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români recenţi afirmă, şi ei, că geopolitica este „o 
teorie” sau „orientare de cercetare”3. Toate aceste 
referiri au un numitor comun clar: geopolitica este 
un set de idei, un produs intelectual care, atunci 
când este suficient structurat, devine teorie.

Dar a înţelege geopolitica doar drept fiind un 
demers exclusiv cognitiv este o abordare în ega-
lă măsură păgubitoare şi sărăcitoare. Şi aceasta 
fiindcă, exact ca şi alte domenii ale cunoaşterii şi 
acţiunii umane, geopolitica nu este doar o teorie, 
ci şi activitate practică (desigur, nu una la înde-
mâna oricui, ci mai ales a persoanelor şi grupu-
rilor care exercită puterea în societate, indiferent 
de loc şi timp şi au, prin urmare, responsabilităţi 
directe legate de relaţiile comunităţii / statului cu 
exteriorul, ca şi responsabilităţi legate de ceea ce 
astăzi numim securitate şi apărare). Mai mult, aşa 
cum este clar pentru oricine că, în cazul geome-
triei, de exemplu, întinderile de pământ au fost 
măsurate cu mare precizie (una derivată din raţi-
uni practice: calcularea taxelor şi impozitelor, ca 
şi stabilirea exactă a felului în care proprietatea 
funciară urma a fi împărţită între moştenitori) cu 
mult înainte de momentul relativ târziu, în istoria 
ştiinţelor, în care au apărut marii autori ai Şcolii 
din Milet, ar trebui să fie la fel de clar că exis-
tă, în istoria universală (ca şi în istoria naţiona-
lă, privită ca parte componentă a celei regionale, 
continentale şi globale) numeroase elemente de 
practică geopolitică / geostrategică, interesante, 
cu urmări semnificative şi care preced cu multe 
secole momentul în care putem vorbi, în cazul 
României, despre o gândire teoretică bine con-
turată, nemijlocit legată de relaţia între geografie 
şi politică. 

Aceste momente pun în lumină felul în care 
diverşi conducători politici s-au raportat la 
realităţi geopolitice majore: direcţii, distanţe 
(inclusiv lungimea liniilor de comunicaţii şi 
aprovizionare), graniţe naturale, ameninţarea 
unor inamici pe cel puţin două direcţii, etc.

3 Prof. univ. dr. Paul DOBRESCU, asist univ. drd. Alina 
BÂRGĂOANU, Geopolitica, Bucureşti, Facultatea de 
Comunicare şi Relaţii Publice “David Ogilvy”, SNSPA, 
2001, p. 9.

2. Practica geopolitică românească: 
influenţele multiple, o caracteristică 

semnificativă

E util să menţionăm aici şi o particularitate 
evidentă – şi foarte importantă, credem, – a practicii 
geopolitice (şi, începând de la un anumit moment, 
a teoriei geopolitice) româneşti. Particularitatea 
în cauză constă în influenţa extrem de consistentă 
exercitată asupra spaţiului geografic în care se 
află astăzi România de numeroşi actori politici 
semnificativi ai scenei regionale şi continentale. 
Aceşti actori de tip statal au avut, ei înşişi, secole 
la rând, uneori succesiv, alteori concomitent, o 
consistentă activitate practică, extrem de relevantă 
şi în cheie geopolitică / geostrategică. Această 
activitate geopolitică practică a altor actori de 
tip statal a generat consecinţe care au afectat în 
chip semnificativ spaţiul geografic al României 
de astăzi; vorbim, în plus, despre o activitate 
geopoltică practică despre care ştim că, deformat 
sau nu, rapid sau mai lent, la prima mână sau prin 
intermediari, a ajuns să fie cunoscută şi în spaţiul 
politic populat de actorii care s-au succedat, în 
timp, pe teritoriul României de astăzi. 

Ceea ce ne interesează în cazul României – 
chestiune valabilă, desigur, şi pentru alte state 
din Europa – este numărul mare de astfel de 
influenţe străine. Să privim, prin comparaţie, 
cazul României şi al unor state din America de 
Sud, cum ar fi Peru sau Chile. În cazul acestora 
din urmă, o lungă perioadă din istoria lor a fost 
acoperită de structuri imperiale locale, de tipul 
imperiului incaş. În jurul acestor state imense, 
geografic şi din perspectiva potenţialului de 
putere, nu existau decât actori politici mult 
mai mici, prea puţin puternici şi, prin urmare, 
în prea mică măsură generatori de influenţe şi/
sau de modele în planul practicii geopolitice. 
Când Imperiul Incaş s-a prăbuşit sub impactul 
cuceririi spaniole, tabloul politic al continentului 
a rămas, în linii mari, tot unul unipolar: numai că 
unipolarismul incaş a fost, pur şi simplu, înlocuit 
de cel spaniol, în întreaga Americă de Sud (cu 
excepţia notabilă, desigur, constituită de teritoriile 
dominate de cealaltă importantă statalitate 
iberică, Portugalia). Prin urmare, în ultimele două 
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milenii, state cum sunt Chile şi Peru cunosc, de 
fapt, doar două-trei influenţe geopolitice majore 
care configurează, în timp, practica geopolitică 
locală: mai întâi influenţa marilor imperii locale 
(cel incaş şi predecesorii săi imediaţi sau mai 
îndepărtaţi); apoi influenţa spaniolă; şi, mult mai 
aproape de zilele noastre, influenţa geopolitică 
şi geostrategică americană (enunţată, la nivel 
de principiu, începând cu Doctrina Monroe4, în 
1823; treptat, ideile schiţate aici prind tot mai 
mult contur şi, în special începând cu perioada 
interbelică, precum şi în anii Războiului Rece, 
America de Sud nu a fost, în realitate, nimic 
altceva decât „o curte din spatele casei” pentru 
SUA şi interesele sale geostrategice).

Dimpotrivă, în cazul actorilor politici care 
s-au succedat, în timp, pe teritoriul de astăzi 
al României, presiunile şi influenţele practicii 
geopolitice a altor state – influenţe în raport 
cu care au fost necesare, uneori, măsuri de 
contracarare sau care au devenit, în alte ocazii, 
surse de inspiraţie sau modele de acţiune – au 
fost mult mai numeroase. 

Mai întâi, în perioada constituirii primelor 
structuri de tip pre- sau proto-statal, vorbim despre 
presiuni şi influenţe exercitate, concomintent sau 
succesiv, de către lumea persană şi lumea greacă 
a epocii preclasice şi clasice. Apoi vorbim, pentru 
un consistent interval istoric, despre presiunile şi 
influenţele exercitate de statul macedonean, atât 
în perioada lui Alexandru cel Mare, fiul lui Filip 
al II-lea, cât şi în perioada urmaşilor săi imediaţi. 
Urmează, vreme de câteva secole, presiunea – 
şi influenţele – exercitate de către statul roman, 
atât în vremea Republicii, dar mai ales în 
vremea Imperiului. Avem apoi influenţa practicii 
geopoliticii bizantine, a celei turceşti, a aceleia 
a Regatului Ungar medieval, a Poloniei, ceva 
mai târziu a Austriei (iar de la 1866 a Imperiului 
Austro-Ungar), a Rusiei (cea imperială, cea 
bolşevică şi, mult mai aproape de zilele noastre, 

4 Pentru textul complet al documentului în cauză vezi 
„Monroe Doctrine; December 2, 1823”, în colecţia de do-
cumente juridice, istorice şi diplomatice intitulată THE 
AVALON PROJECT: Documents in Law, History and Di-
plomacy, în biblioteca virtuală a Facultăţii de Drept de la 
Yale (Yale Law School), la adresa de Internet http://avalon.
law.yale.edu/19th_century/monroe.asp. 

cea cu ambiţii şi politici neoimperiale5). Începând 
cu secolul al XIX-lea, se manifestă în regiunea 
geografică în care este plasată azi România 
puternice influenţe geopolitice şi geostrategice ale 
Franţei, Germaniei, Marii Britanii şi, în special în 
zilele noastre, ale Statelor Unite ale Americii. 

Dintre toate aceste influenţe, probabil că 
aceea care este cea mai puternică – în special pe 
termen foarte lung, desigur – e aceea a practicii 
geopolitice a Romei. Roma lasă moştenire 
întregii lumi civilizate, între altele, preocuparea 
cu totul specială pentru graniţele naturale. 
Vedem întrupată această preocupare importantă 
din perspectivă geopolitică şi geostrategică pe 
Rin; o vedem întrupată, în nordul Britanniei, în 
construcţia militară notabilă numită Zidul lui 
Hadrian, care transformă în aliniament practic 
inexpugnabil linia cea mai îngustă (datorită 
mărilor de la Est şi Vest) care separă provincia 
romană de Scoţia de astăzi; o vedem întrupată, 
secole în şir, şi pe Dunăre. Să nu uităm că aici, pe 
Dunăre, presiunea barbarilor asupra Imperiului 
a crescut continuu, încă din secolele III-IV. Dar 
ştim că limesul danubian a căzut abia în anul 
602. Adică la mai bine de cinci generaţii după 
cucerirea Romei de către barbari, la 476, precum 
şi la câteva decenii după sfârşitul domniei lui 
Justinian, lider care – dincolo de disfuncţiile 
şi bizareriile notabile6 ale domniei sale – are şi 
meritul incontestabil de a fi reparat şi consolidat 
mult lucrările defensive de pe frontiera nordică a 
Imperiului Bizantin timpuriu. Altfel spus, limesul 
danubian a rezistat mulţi ani după prăbuşirea 
Romei, ca şi câteva decenii bune după ultima 
„reparaţie capitală” majoră a fortificaţiilor de pe 
graniţe. 

Explicaţia este una extrem de simplă, şi are 
din plin legătură cu geografia utilizată cu dibă-
cie de lideri politici şi generali. Malul de sud al 
Dunării (cel bulgăresc de astăzi) este, în multe 
locuri, semnificativ mai înalt decât cel nordic 
(controlat azi de România). Pe creasta militară a 

5 Pentru folosirea conceptului neoimperial pentru caracte-
rizarea politicii externe a Federaţiei Ruse vezi, între altele, 
Janusz BUGAJSKI, Pacea Rece: Noul imperialism al Ru-
siei, Bucureşti, Editura Casa Radio, 2005.
6  Pentru acestea vezi PROCOPIUS din Caesarea, Istoria 
secretă, Bucureşti, Ed. Academiei RSR, 1972.
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pantelor de pe malul sudic se ridica la vremea 
aceea un şir cvasicontinuu de fortificaţii – un zid 
înalt de câţiva metri, având în multe cazuri un 
şanţ la bază; din loc în loc, acest zid era, în ceea 
ce priveşte capacitatea defensivă, consolidat de 
turnuri şi forturi ce adăposteau garnizoane con-
sistente. Barbarii care se încumetau, eventual, să 
traverseze Dunărea, aveau de înfruntat numeroa-
se riscuri şi greutăţi. Mai întâi, ei se aflau, în tot 
timpul traversării fluviului, sub tirul continuuu 
al armelor de aruncat romane, de diverse tipuri 
şi calibre (pentru cititorul contemporan, terme-
nul de artilerie ar putea fi cumva exagerat, atunci 
când ne referim la tehnica militară din vremea 
Imperiului Roman; dacă reuşim însă să ne adu-
cem aminte măcar scenele iniţiale din Gladiato-
rul lui Ridley Scott, vom constata imediat, având 
în faţă imaginea germanicilor potopiţi de tirul 
arcaşilor, al balistelor şi catapultelor, că artilerie 
e chiar termenul potrivit). Debarcaţi pe malul su-
dic al fluviului, barbarii care decideau să forţeze 
Dunărea trebuiau să urce o pantă adesea abruptă, 
să traverseze un şanţ adânc şi apoi să urce, cu 
mijloace improvizate, pe un zid înalt de cel puţin 
cinci-şase metri. Ajunşi pe creasta zidului, bar-
barii care reuşeau să supravieţuiască până atunci 
se confruntau, după eforturi şi pierderi umane 
deja serioase, cu cea mai bună infanterie grea a 
întregii lumi antice: soldaţi ce efectuau serviciu 
militar de lungă durată, de peste 20 de ani, şi care 
erau echipaţi cu armură eficientă, ca şi cu arme 
ofensive de tăiat şi de împuns extrem de perfor-
mante. În astfel de condiţii, oricât de precare vor 
fi fost resursele alocate apărării Imperiului în 
epoca dintre căderea Romei şi căderea limesului 
danubian în 602, nu e deloc de mirare că zidul de 
pe Dunăre a funcţionat eficient o perioadă atât de 
îndelungată. 

În ceea ce priveşte impactul imediat al 
practicii geopolitice şi geostrategice romane 
asupra Daciei, amintim aici în special faptul că, 
în vremea maximei expansiuni a Daciei romane, 
provincia imperială avea mai multe graniţe 
naturale relevante: „Tisa, Dunărea, Prutul şi 
Carpaţii Nordici”7. Protecţia strategică oferită 

7  Constantin C. GIURESCU, Istoria Românilor, vol. I: 
Din cele mai vechi timpuri până la moartea lui Alexandru 
cel Bun (1432), Ediţie îngrijită de Dinu C. Giurescu, Bucu-
reşti, Ed. All Educaţional, 2003, p. 104.

de trei cursuri mari de apă, ca şi de un segment 
important dintr-un lanţ muntos major constituie 
un avantaj strategic deloc neglijabil, ceea 
oferă Romei posibilitatea de a aduce în Dacia 
mulţi colonişti, ca şi posibilitatea de a reduce 
semnificativ efectivele staţionate în provincie. 
Istoricul Constantin C. Giurescu estimează că, 
odată cu stabilizarea definitivă a provinciei (direct 
complementară cu atingerea aliniamentelor mai 
sus menţionate), efectivele romane scad mult: 
de la nouă legiuni cu efective complete la doar o 
legiune (a XIII-a Gemina), plus trupe auxiliare. 

Abia în condiţiile în care presiunea barbarilor 
asupra provinciei începe să crească, începând cu 
a doua jumătate a secolului al II-lea după Hristos, 
în Dacia este trimisă – şi staţionează permanent – 
încă o legiune (a V-a Macedonica)8. Amintim aici 
că, pentru a securiza suplimentar Dacia, romanii 
construiesc linii de castre şi de-a lungul unor râ-
uri interioare – vezi, de exemplu, limesul de pe 
Olt, ca şi trei castre mari pe Someş, ca şi alte for-
tificaţii ridicate pe Mureş şi pe Târnave9. 

Un alt element important al stăpânirii romane 
în Dacia sunt drumurile strategice10. Şi aici, ca 
şi în restul Imperiului Roman, drumurile sunt 
– subliniem aceasta – un important factor care 
comprimă distanţele (în sensul în care, atât pentru 
trupe aflate în marş, cât şi pentru comercianţi, 30 
de mile puteau fi cu mult mai rapid străbătute pe 
drumuri pietruite decât peste câmp sau de-a lungul 
unor drumuri de pământ, care deveneau nesfârşite 
mocirle la prima ploaie mai puternică). 

3. Un episod îndepărtat în timp: 
Dromichaites versus Lysimah

Unul din cele mai timpurii episoade semni-
ficative de practică geopolitică şi geostrategică 
încununată de succes, pe teritoriul de azi al Ro-
mâniei, se petrece la un număr relativ mic de ani 
după moartea lui Alexandru Macedon. La înce-
putul domniei sale, acesta efectuase un scurt şi 

8  Ibidem, pp. 112-113.
9  Pentru castrele de pe Olt şi de pe râurile interioare din 
Transilvania, vezi Ibidem, pp. 114-115.
10  Pentru caracteristicile, numărul şi traseele principale-  Pentru caracteristicile, numărul şi traseele principale-Pentru caracteristicile, numărul şi traseele principale-
lor drumuri romane din Dacia vezi, între altele, Ibidem, 
pp. 127-130.
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devastator raid, cu durata de doar o zi, la nord 
de Dunăre. Înaintând fulgerător spre nord, Ale-
xandru reuşise să-i surprindă pe tracii din Bul-
garia de astăzi, înainte ca aceştia să-şi fi mobi-
lizat complet forţele. Apoi el a trecut Dunărea, 
cu efective limitate. Dar acestea sunt absolut su-
ficiente pentru a-i face pe geţii din câmpie să-şi 
abandoneze în grabă o aşezare fortificată, pe care 
regele macedonean o capturează şi o incendiază11. 
La 292 înainte de Hristos, unul dintre urmaşii 
lui Alexandru cel Mare, Lisimah (cel care preia 
conducerea în teritoriile din Peninsula Balcanică 
stăpânite de defunctul împărat) intră în conflict 
direct cu Dromihetes (Dromichaites), conducător 
al geto-dacilor din zonele de câmpie de la nord 
de Dunăre şi pe care un important istoric român 
contemporan îl prezintă drept fiind „primul rege 
important al geţilor”. 

Conflictul în cauză, ne spune Constantin C. 
Giurescu, a plecat de la faptul că Lisimah dorea 
să-şi extindă stăpânirea şi asupra unor teritorii din 
sudul şi sud-estul României de astăzi, în timp ce 
Dromihetes urmărea, la rândul său, să-şi extindă 
stăpânirea asupra cetăţilor „de pe malul dobro-
gean” al fluviului, cetăţi care „dominau câmpia 
munteană”. 

Într-o primă confruntare, desfăşurată în jurul 
anului 300, Agatocles, fiu al lui Lisimah, a căzut 
prizonier, dar a fost eliberat de către Dromihetes, 
care l-a trimis acasă încărcat de daruri scumpe. 
E posibil ca acest comportament să fi fost inter-
pretat ca dovadă de slăbiciune; în plus, interese-
le expansioniste ale lui Lisimah erau extrem de 
puternice (să nu uităm că, în Antichitate, ca şi în 
perioade extinse ale Evului Mediu, performanţa 
militară încununată de succes a fost o foarte im-
portantă sursă de putere şi chiar de legitimitate 
politică). 

În aceste condiţii, la 292, după ce reuşise deja 
să-şi extindă semnificativ teritoriile în Asia, Li-
simah însuşi, în fruntea unei armate de mari di-
mensiuni (pe care unii istorici antici o prezintă, în 
mod cu totul exagerat, ca având efective totale de 
aproximativ 100.000 de oameni), trece Dunărea. 
Dar Lisimah comite o eroare strategico-logistică 
11  Pentru scurta expediţia a lui Alexandru la nod de Dună-  Pentru scurta expediţia a lui Alexandru la nod de Dună-
re, vezi Flavius ARRIANUS, Expediţia lui Alexandrul cel 
Mare în Asia, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1966, I, 3-4.

importantă: „provizii nu-şi luase destule, crezând 
că va găsi la duşman” (cum se întâmplase în vre-
mea scurtului şi devastatorului raid întreprins de 
Alexandru cel Mare, chiar la începutul domniei 
sale, în Câmpia Getică). 

Dromihete învaţă însă în mod consistent din 
experienţa precedentei expediţii macedonene şi 
aplică, în mod temeinic, tactica pământului pâr-
jolit. Drept urmare, marea armată macedoneană 
„începe în curând a suferi de foame şi de sete”. 
Nu peste multă vreme, în condiţiile în care „geţii 
arseseră totul în calea năvălitorilor”, se ajunge la 
momentul în care „situaţia armatei lui Lisimah 
devine critică”. În final, atunci când trupele ma-
cedonene sunt istovite de marş şi foame, „geţii îi 
înconjoară şi-i iau pe toţi prizonieri”. 

Conform tradiţiei istorice consemnate de 
istoricul grec Pausanias, conflictul se încheie 
printr-un tratat de alianţă între Lisimah şi 
Dromihete, prin reluarea de către geţi a 
controlului asupra unor cetăţi ce fuseseră cucerite 
de macedoneni în prima parte a campaniei, ca şi 
prin faptul că Lisimah „i-ar fi dat lui Dromihetes 
şi pe fiica sa drept soţie”12. 

Acest episod istoric – unul ce pune în valoare 
realităţi pe care le numim direcţii şi distanţe, 
care sunt vitale în practica geopolitică şi, în 
egală măsură, în analiza geopolitică – este unul 
care indică, foarte clar, cât de puternică a fost 
capacitatea unor lideri politici nord-dunăreni din 
secolul al III-lea î.Hr. de a înţelege şi de a folosi 
potenţialul politic şi strategic al geografiei.

4. Excepţionala performanţă geostrategică 
a lui Mircea cel Bătrân

Pe parcursul Evului Mediu, varianta aproape 
standardizată în care domnitorii români fac faţă 
invaziilor străine este ceea ce numim tactica pă-
mântului pârjolit. Ea obligă pe invadator, oricine 
ar fi acesta, să mărşăluiască pe distanţe mai mari 
decât cele luate iniţial în calcul; de asemenea, ea 
provoca istovirea generală a forţelor de invazie, 
ca şi o criză majoră a sistemului logistic al inva-
datorului. Abia când acesta era suficient slăbit, el 
era atacat (şi, de obicei, înfrânt şi alungat dincolo 
12 Pentru scurtele fragmente citate, aici vezi Constantin C.  Pentru scurtele fragmente citate, aici vezi Constantin C. 
GIURESCU, op. cit., pp. 59-61.
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de Dunăre). A acţiona astfel aducea, inevitabil, 
serioase avantaje apărătorilor. Dar tactica pă-
mântului pârjolit conţinea – dacă o evaluăm cu 
atenţie – şi un foarte serios dezavantaj, în special 
pe termen mediu şi lung: ea însemna ca, la fiecare 
câţiva ani, românii să-şi distrugă o cotă-parte im-
portantă a propriului potenţial economic. Utili-
zată în mod repetat, această procedură conducea, 
practic, la diminuarea notabilă a puterii statului 
(ceea ce e uşor de constatat în termenii potenţi-
alului uman mobilizabil: Ştefan cel Mare dispu-
ne, la nevoie, de 40-50.000 de oameni; un secol 
mai târziu, Mihai Viteazul nu mai poate mobi-
liza decât în jur de 20.000 de oameni; şi, peste 
încă un secol, Dimitrie Cantemir poate strânge, 
la Stănileşti, doar în jur de 9-10.000 de oameni). 
Nu foarte mulţi dintre domnitorii români înţeleg 
acest fapt. Dintre cei care evită cu dibăcie dis-
trugerea, prin tactica pământului pârjolit, a unor 
segmente importante ale propriei puteri se deta-
şează Mircea cel Bătrân. El înţelege, foarte clar, 
că inamicul trebuie imobilizat, cu orice preţ, cât 
mai departe de teritoriul Ţării Româneşti.

Amintim aici şi faptul că nivelul general de 
performanţă politico-militară al românilor în 
vremea lui Mircea cel Bătrân (şi a contempo-
ranului său Alexandru cel Bun) este atât de ri-
dicat încât generează ecouri majore în literatura 
bizantină târzie. Aşa de exemplu, în poemul lui 
Ioan Katakalon Diaconul despre căderea ora-
şului Adrianopol sub stăpânire otomană există 
un pasaj care spune că „nu misul, nu tribalul, 
nu panonianul” (deci nu bulgarii, nu sârbii şi nu 
ungurii), precum şi „nici puternicul neam al vla-
hilor” nu i-au răpus pe turcii cei necredincioşi, 
ci lacrimile şi rugăciunile. Istoricul Nicolae-
Şerban Tanaşoca reia, în legătură cu acest pasaj, 
opinia lui G. Popa-Lisseanu, care era de părere 
că referirea la „puternicul neam al vlahilor” era 
un semn de recunoaştere a „epocii de strălucire 
războinică”13 (ca şi de notabilă pricepere în pla-
nul marii strategii, ca şi în acela al geopoliticii 
aplicate / practice, spunem noi), ilustrată în mod 

13  Nicolae-Şerban TANAŞOCA, în „Viteazul neam al   Nicolae-Şerban TANAŞOCA, în „Viteazul neam al 
Vlahilor”. Românii în poema lui Ioan Katakalon Diaco-
nul despre căderea Arianopolului sub otomani”, în Nico-
lae-Şerban TANAŞOCA, Bizanţul şi românii, Bucureşti, 
Editura Fundaţiei Pro, 2003, p. 96.

excepţional de Mircea cel Bătrân.
Ştim astăzi, foarte clar, şi că domnitorii români 

medievali recuperează şi folosesc elemente 
importante ale tradiţiei politice bizantine (la 
care ne-am referit deja, pe scurt, în paginile 
anterioare). Şi putem înţelege mai bine decât 
generaţiile anterioare cât de importantă a fost, 
pe termen lung, influenţa bizantină în ambele 
Ţări Române extracarpatice. Un important 
istoric român contemporan vorbeşte, între altele, 
despre faptul că, în mod clar, „Constantinopolul 
a fost izvorul de legitimitate care a consacrat 
ctitoriile politice ale Basarabilor şi Muşatinilor, 
iar ortzodoxia creştină răsăriteană şi ideologia 
politică bizantină, pentru care Ţara Românească 
şi Moldova au optat atunci definitiv, au fost scutul 
menit să apere libertatea şi identitatea naţională a 
românilor...”14. Acelaşi istoric ne oferă, în studiul 
din care cităm aici – făcând trimitere la faptul că 
Alexandru Ioan Cuza a fost „uns” de Patriarhul 
Ecumenic al Constantinopolului, exact ca şi 
domnii din perioada de apogeu a Evului Mediu 
– un răspuns convingător la întrebările legate de 
lungimea intervalului de timp în care s-a menţinut 
pe deplin funcţională tradiţia politică bizantină în 
Ţările Române. Este nu doar posibil ci, credem, 
foarte probabil ca practica geostrategică a lui 
Mircea să fi fost serios influenţată de modelul 
bizantin (care, în special în perioada târzie, 
încearcă să facă faţă cu resurse financiare şi 
militare reduse presiunii crescânde a lumii 
islamice).

Amintim aici şi că în vremea lui Mircea cel 
Bătrân, suprafaţa totală a Ţării Româneşti, ca şi 
adâncimea totală a spaţiului strategic a acestui 
stat sunt maxime. În timpul domniei lui Mircea, 
Banatul de Severin este parte a Ţării Româ-
neşti (cu documente ce atestă acest fapt pentru 
anii1390, 1398, 1407 şi 1412). Peste munţi, su-
veranul muntean deţine câteva domenii impor-
tante, cum ar fi Amlaşul (relativ aproape de 
Sibiu) şi Făgăraşul. Branul este de asemenea al 
lui Mircea, cel puţin între 1395 şi 1412-13. Spre 
est, Ţara Românească se întindea până la Chilia 

14  Nicolae-Şerban TANAŞOCA, „Ultima ungere �bizanti-  Nicolae-Şerban TANAŞOCA, „Ultima ungere �bizanti-
nă’ de domn român”, în Nicolae-Şerban TANAŞOCA, Bi-
zanţul şi românii, Bucureşti, Editura Fundaţiei Pro, 2003, 
pp. 124, 125-128.
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şi la hotarul cu „părţile tătăreşti” (viitoarea Ba-
sarabie). Dobrogea, respectiv partea din „Podu-
navia” ce se întinde până la Marea cea Mare” 
este de asemenea parte a Ţării Româneşti15. Al-
tfel spus, adâncimea strategică a teritoriului Ţării 
Româneşti, oricare ar fi direcţia de înaintare a 
unui invadator, este maximă în timpul domniei 
lui Mircea.

În contextul studiului de faţă, ne interesează 
în mod special că Mircea este un domnitor care 
înţelege foarte devreme – şi pe deplin – că ar 
fi extrem de util (din perspectivă strategică şi 
economică) să întreprindă eforturi care să-i 
poată împiedica pe turci să acţioneze în forţă la 
nord de Dunăre. Această preocupare îl face, la 
doar câţiva ani după urcarea pe tron, să trimită 
un contingent militar important în sprijinul 
cneazului sârb Lazăr, care însă a fost înfrânt – şi 
ucis – la 15 iunie 1389, la Kosovopolje. Pentru 
a-i menţine pe turci la sud de Dunăre – sau, 
cel puţin, pentru a îngreuna o invazie masivă a 
acestora la nord de fluviu – Mircea construieşte, 
cu mari eforturi financiare, o puternică cetate de 
piatră la Giurgiu (amintim aici faptul că „peste o 
jumătate de veac, în timpul expediţiei din 1445, 
de pe Dunăre, Vlad Dracul, fiul lui Mircea, avea 
să spună cavalerilor francezi că fiecare piatră din 
această cetate îl costase pe tatăl său un bolovan de 
sare”) şi întăreşte suplimentar cetatea de la Turnu 
(numită şi Nicopolul Mic, fiindcă se află faţă în 
faţă cu cetatea Nicopole de pe malul bulgăresc 
de astăzi). Ulterior – relatează cronicile turceşti 
– Mircea atacă în mai multe ocazii poziţii şi 
fortificaţii turceşti aflate la sud de Dunăre. Dar, la 
1393, întreaga Bulgarie e cucerită de Baiazid. 

Iar Baiazid – subliniem aceasta – nu a fost 
deloc un sultan oarecare, ci unul din cei mai 
performanţi conducători ai Imperiului Otoman. 
În termeni relevanţi pentru înţelegerea nivelului 
excepţional al performanţei militare, merită 
amintit faptul că acest sultan charismatic a fost 
capabil să întreprindă, concomitent, campanii 
în Asia, în sudul extrem al Greciei de astăzi, 
ca şi pe Dunăre. Amintim aici şi faptul că tot 
el a fost cel care a impulsionat în mod decisiv 
saltul Imperiului Otoman către poziţia de 

15  Pentru extensiunea teritorială a Munteniei, vezi   Pentru extensiunea teritorială a Munteniei, vezi Pentru extensiunea teritorială a Munteniei, vezi 
Constantin C. GIURESCU, op. cit., pp. 363-364.

putere hegemonică în zona de sud-est a Europei 
(la sfârşitul domniei sale, în 1402, teritoriile 
controlate de turci erau de 40 de ori mai mari 
decât la 1300, iar Constantinopolul era complet 
înconjurat de teritorii otomane16).

Acest împărat otoman cu totul excepţional, 
cel puţin ca randament militar, decide – perfect 
predictibil, de altfel – să întreprindă, la nord de 
Dunăre, o expediţie de pedepsire a principelui 
valah. Unii istorici susţin că bătălia de la Rovine 
s-a dat în octombrie 1394. Ceea ce contează e 
faptul că, deşi victorios în plan tactic, Mircea 
este nevoit – fiind depăşit numeric de armata 
sultanului – să se retragă, după o nouă bătălie 
purtată în apropiere de capitală (aflată atunci 
la Curtea de Argeş) în posesiunile sale de peste 
munţi. În 1395, Mircea revine la Dunăre, cu 
ajutorul Regatului Ungariei şi recucereşte cetatea 
de la Turnu. Dar în Ţara Românească problema 
tronului nu este deloc definitiv lămurită, iar 
Mircea are de rezolvat problema constituită de 
faptul că turcii îl sprijină pe domnul pus de ei, 
fostul boier Vlad. 

În 1396, o mare armată cruciată este zdrobită 
la Nicopole, într-un episod numit de istorici 
„dezastrul creştin” sau „marea catastrofă 
creştină”17. La 1397 şi, din nou, la 1400, Mircea 
reuşeşte să obţină, pe teritoriul Ţării Româneşti, 
două victorii importante împotriva turcilor18 
(preţul plătit fiind însă, desigur, devastarea 
cvasicompletă a unor teritorii întinse de către 
armatele lui Baiazid). Ceea ce ne interesează însă 
în mod deosebit este faptul că, după ce Baiazid 
a fost luat prizonier de Timur Lenk, la Ankara, 
în 1402, Mircea a dat un plus de contur politicii 
sale de a-i ţine pe turci cât mai departe (la o 
distanţă cât mai mare) de Ţara Românească, 

16  Norman DAVIES, DAVIES, Europe: A History, Pimlico, Lon-
don, 1997 (first published by Oxford University Press, 
1996), p. 386.
17  Vezi Constantin C. GIURESCU,   Vezi Constantin C. GIURESCU, Vezi Constantin C. GIURESCU, Istoria Românilor, 
op. cit., pp. 367, 369. Lucrări occidentale recente folo-
sesc, şi ele, termenul „dezastru” (sau „ultima mare catas-
trofă a mişcării cruciate”) pentru a descrie ce s-a întâm-
plat la Nicopole cu armatele creştine – vezi, de exemplu, 
Norman DAVIES, Europe: A History, London, Pimlico, 
1997 (first published by Oxford University Press, 1996), 
pp. 389, 391.
18  Constantin C. GIURESCU,   Constantin C. GIURESCU, Constantin C. GIURESCU, op. cit., p. 369.
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pentru a menţine intactă capacitatea teritoriului 
de a produce resurse de putere. Practic, Mircea 
a intervenit cu notabil succes în luptele pentru 
succesiune purtate de fiii lui Baiazid. Mircea 
a sprijinit financiar diverşi pretendenţi şi „a 
intervenit şi cu armata, ajutând mai întâi pe unul 
din fraţi, pe Musa, şi apoi, după moartea acestuia, 
pe un pretendent, Mustafa”19. 

Musa a şi ajuns pe tron, cu sprijinul militar 
direct al lui Mircea, domnind asupra turcilor 
între începutul lui 1411 şi 5 iulie 1413. Abia la 
1417, noul sultan, Mahomed I, poate riposta la 
„toate aceste imixtiuni repetate ale lui Mircea 
în treburile interne ale împărărăţiei otomane”20. 
Subliniem aici şi faptul că amestecul lui Mircea 
în luptele pentru succesiunea la tronul Imperiu-
lui Otoman este prezent şi în texte ale istoricilor 
bizantini târzii. Istorici români din zilele noastre 
insistă, şi ei, asupra amestecului lui Mircea în 
luptele pentru tronul Imperiului Otoman, prezen-
tându-l pe domnitorul român drept fiind „făcăto-
rul de sultani”21. Lărgind la maximum teritoriul 
aflat sub stăpânirea sa şi, în plus, derulând, vreme 
de aproape două decenii, o politică activă menită 
să-i împiedice pe turci să acţioneze pe direcţia 
strategică ce duce din Peninsula Balcanică înspre 
nord, peste Dunăre (altfel spus, menţinându-i pe 
turci la cât mai mare distanţă de teritoriul Ţării 
Româneşti), Mircea cel Bătrân s-a dovedit un 
practician de excepţie în plan geopolitic / geo-
strategic.

5. Anul 1859: semnificaţia geostrategică 
a taberei de la Floreşti

În 1859, ne spune relativ recentul tratat de 
Istoria Românilor, realizat sub egida Academiei 
Române, „procesul de integrare” al Principatelor 
recent unite „s-a desfăşurat şi pe plan militar, 
depăşindu-se prevederile Convenţiei” de la 
Paris. Mai precis, încă din primăvara lui 1859, 
mai multe unităţi militare din Muntenia au fost 
trimise în Moldova, iar unităţi din Moldova au 

19    Ibidem, p. 370.
20 Ibidem, p. 371.
21  Florin CONSTANTINIU,   Florin CONSTANTINIU, O istorie sinceră a poporului 
român, ediţia a IV-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editu-
ra Univers Enciclopedic Gold, 2011, pp. 96-97.

fost trimise în Muntenia. Apoi, „armatele celor 
două ţări au fost strânse, în vara anului 1859, în 
tabăra de la Floreşti”, prilej cu care „generalului 
Milicescu i s-a dat comanda celor două armate, 
iar doctorul Carol Davila a fost numit medicul 
lor superior. 

Procesul de unificare şi integrare a structuri-
lor militare a continuat şi în anul următor, când 
„s-a uniformizat instrucţia..., s-au unificat am-
bele intendenţe şi administraţii militare, iar ge-
neralul Florescu a fost numit ministru de Răz-
boi în amândouă ţările, fiind cel dintâi ministru 
comun”22. În legătură cu semnificaţia politico-
strategică a organizării taberei de la Floreşti, ace-
laşi tratat de Istoria Românilor precizează că „în 
urma izbucnirii Războiului Franco-Austro-Sard” 
s-a produc „complicarea situaţiei internaţionale, 
ceea ce „a întârziat recunoaşterea dublei alegeri” 
de către imperiile austriac şi otoman. Dar, preci-
zează aceeaşi lucrare, deşi „deplina recunoaştere 
a fost tărăgănată”, românii „erau hotărâţi să-şi 
apere cuceririle”; în plus, în mai, „domnitorul 
Cuza avea în vedere şi eventualitatea definiti-
vării Unirii printr-o acţiune naţională, concen-
trând cele două armate în tabăra de la Floreşti, 
în preajma oraşului Ploieşti”23. Lucrarea din care 
cităm aici precizează, referindu-se în mod expli-
cit la atitudinea autorităţilor şi a opiniei publice 
din Principatele Unite, în vremea lui Cuza, faţă 
de Transilvania, că „deşi în problema eliberării 
Transilvaniei nu exista o posibilitate de rezolvare 
imediată, chestiunea rămânea ca o sarcină istori-
că nu prea îndepărtată”24.

Nu avem dovezi directe că, la 1859, Principatele 
Unite mobilizează ambele armate la Floreşti 
pentru a ameninţa spatele strategic al Austriei, 
care trimisese deja majoritatea forţelor existente 
pe teatrul de operaţiuni din Italia de Nord. Dar 
ştim că, în repetate alte ocazii, între Napoleon al 
III-lea şi Cuza a existat o relaţie cu totul specială 
(azi am numi-o, probabil, parteneriat strategic 

22  Dan BERINDEI, „Cap. XIII. Constituirea României.   Dan BERINDEI, „Cap. XIII. Constituirea României. 
Alexandru Ioan Cuza, domnul Unirii şi al reformelor”, în 
Acad. Dan BERINDEI (coordonator), Istoria Românilor, 
vol. VII, tom I: Constituirea României moderne (1821-
1878), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 488.
23    Ibidem, p. 496.
24    Ibidem, p. 499.
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intens asimetric); această relaţie îl şi face pe Cuza, 
în condiţiile în care chestiunea poloneză a creat, 
la finele lui 1863, o situaţie foarte încordată între 
marile puteri europene, să-i transmită suveranului 
francez, printr-o scrisoare oficială că, în cazul 
unui război european declanşat pentru salvarea 
„nenorocitei Polonii”, Principatele Unite se vor 
pune la dispoziţia Franţei cu toate resursele şi cu 
întreaga lor armată25. E cât se poate de posibil, 
credem, ca exact aceeaşi atitudine să fi existat şi 
la 1859.

Evenimentele de la 1859 – care conduc rapid 
la un nou război major în Lombardia – au la 
bază faptul că interesele strategice ale Franţei lui 
Napoleon al III-lea şi ale Regatului Piemontului şi 
Sardiniei au un numitor comun foarte clar: ambele 
puteri doreau, în mod cert, „să elimine Austria”26 
din Italia de Nord. Aşa se şi ajunge în situaţia în 
care Austria este nevoită, confruntată fiind cu 
alianţa franco-sardă, să declare război şi, exact 
ca în vremea lui Napoleon I, nordul Peninsulei 
Italice devine – iar – terenul de confruntare al 
voinţei politice imperiale franceze şi al voinţei 
politice imperiale austriece. Iniţial, la momentul 
ultimatumului austriac din 20 aprilie, pe teatrul 
de luptă italian se aflau cei 60.000 de soldaţi 
piemontezi comandaţi de generalul La Marmora, 
precum şi cam 90.000 de austrieci comandaţi de 
generalul Gyulai. 

La începutul lui mai, cam 120.000 de soldaţi 
francezi ajung în Italia (semnificativ mai puţini 
decât cei 200.000 pe care Napoleon al III-lea îi 
promisese lui Cavour, în mai 1858, la Plombières). 
Principala bătălie a campaniei a fost cea de la 
Solferino (la câţiva kilometri depărtare de Lacul 
Garda), desfăşurată în iunie. La ea au participat 
138.000 de soldaţi francezi şi sardo-piemontezi, 
precum şi în jur de 160.000 de austrieci. Pierderile 
sunt foarte mari în ambele tabere: confruntarea 
se soldează cu 21.000 de morţi şi răniţi austrieci, 
11.600 de francezi şi 4.300 de piemontezi. 

Aceste cifre măsoară, cu excepţia momentului 
iniţial al campaniei, un echilibru clar şi relativ 

25 Pentru relaţiile lui Cuza cu Napoleon al III-lea în con- Pentru relaţiile lui Cuza cu Napoleon al III-lea în con-
textul crizei poloneze din 1863 vezi Ibidem, pp. 517-518.
26 Vezi articolul „Italian War of Independence 1859-1861”,  Vezi articolul „Italian War of Independence 1859-1861”, 
în George CHILDS KOHN, Dictionary of Wars (revised 
edition), New York, Checkmark Books, 1999, p. 235.

stabil între resursele pe care Napoleon al III-lea 
(împreună cu aliatul său din Italia) şi austriecii le 
aruncă în competiţia a cărei miză este controlul 
Italiei de Nord (regiune care domină restul 
peninsulei)27. E drept, în final, „victoriile de 
la Magenta şi Solferino au asigurat succesul 
atacului franco-sard împotriva Italiei austrice”28, 
dar subliniem că acest rezultat a fost unul dificil 
de obţinut şi scump foarte plătit. 

În condiţiile în care, vreme de mai multe luni, 
Cuza menţine armatele ambelor principate în 
tabăra de la Floreşti, el exercită o formă indirectă 
– dar în mod evident consistentă – de presiune 
asupra Austriei. Pentru Franţa lui Napoleon al 
III-lea, această presiune ce ameninţă spatele 
strategic al principalului adversar este utilă. 
Pentru români, de asemenea: episodul taberei 
de la Floreşti demonstrează că, în tandem cu 
o mare putere, România are şanse notabile să-
şi promoveze cu mai mult succes decât doar cu 
resursele proprii de putere elemente-cheie ale 
interesului naţional. 
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Finalul anului 2014 a fost termenul 
stabilit de NATO pentru preluarea integrală a  
responsabilităţii, de la ISAF, pentru securitatea 
naţională a Afganistanului de către Forţele de 
Securitate Naţională ale Afganistanului. Mediul 
de securitate al Afganistanului poartă, însă, 
în continuare, amprenta celor trei decenii de 
conflictualitate, misiunea Forţelor de Securitate 
Naţională a Afganistanului conturându-se a fi 
una extrem de dificilă, marcată de numeroase 
provocări.

Pornind de la documentele programatice ale 
Republicii Islamice (RI) Afganistan şi consultând 
analizele recente asupra securităţii acestui 
stat, lucrarea de faţă reprezintă o radiografie 
a caracteristicilor principale a mediului de 
securitate din Afganistan. Sunt prezentate, 
aşadar, aspecte care ţin de definirea intereselor 
naţionale, dar şi despre evoluţiile şi tendinţele 
curente în planul ameninţărilor de securitate, 
fie ele de natură externă, internă sau la adresa 
securităţii umane. Analiza relevă necesitatea 
stringentă a continuării, într-o formă reînnoită, 
adaptată noului context, a angajamentului 
comunităţii internaţionale de a contribui la pacea 
şi stabilitatea statului condus de la Kabul.

Cuvinte-cheie: interese naţionale, valori 
naţionale, ameninţări de securitate, insurgenţă, 
criminalitate organizată, securitate umană.
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Introducere

Punerea în context a situaţiei prezente din 
Afganistan, o perioadă de tranziţie către o 
asumare deplină a securităţii ţării, este deosebit 
de dificilă dacă luăm în considerare situaţia 
actuală de securitate, dinamica accelerată la 
nivel regional a evenimentelor ce au legătură 
cu extinderea influenţei actorilor non-statali şi 
răspunsul inadecvat al comunităţii internaţionale 
la ameninţările manifeste în Africa de Nord, 
Orientul Mijlociu şi bazinul Mării Negre. 

Afganistanul ocupă un loc special în aria 
preocupărilor strategilor ce urmăresc anticiparea 
evenimentelor şi acţiunilor ce pot influenţa 
nivelul de securitate al acestei ţări după 
retragerea trupelor ISAF şi preluarea sarcinilor 
de asistenţă şi sprijin de către o nouă misiune 
– Resolute Support Mission. Aceste aspecte 
sunt complicate şi ţin mai mult de volatilitatea 
politică internă ce se manifestă după cele două 
tururi de scrutin prezidenţial, care nu a clarificat 
succesorul preşedintelui în funcţie. Mai mult 
decât atât, refuzul preşedintelui Karzai de a 
semna Acordul Bilateral de Securitate (Bilateral 
Security Agreement – BSA) cu SUA, urmat firesc 
de semnarea Statutului Acordului asupra Forţelor 
(Status of Forces Agreement – SOFA) cu NATO, 
deşi cei doi candidaţi la Preşedinţie au afirmat 
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că vor semna cele două documente, lasă loc de 
interpretări şi speculaţii, pe de o parte, legate de 
capacitatea statului afgan de a guverna eficient 
la orizontul anului 2015, iar, pe de altă parte, 
de a asigura o securitate internă viabilă pentru 
toţi cetăţenii afgani, indiferent de grupul etnic 
din care fac parte. Nu trebuie omis din această 
ecuaţie şi sprijinul financiar internaţional, care 
se prezumă a scădea în volum în decursul anului 
2015, acest aspect având efecte directe asupra 
securităţii, economiei şi finanţelor afgane. 

1. Contextul geopolitic şi de securitate 
a RI Afganistan

De-a lungul istoriei, din cauza poziţiei 
geopolitice şi geostrategice, Afganistan a trebuit 
să facă faţă unor conflicte extinse, concurenţei cu 
ţări puternice şi interferenţelor cu ţările vecine. 
Din punct de vedere istoric, Afganistanul a fost 
invadat de mai multe ori în comparaţie cu alte 
ţări şi a fost subiectul interferenţelor politice şi 
sociale ale unor actori externi majori. În plus, 
din cauza poziţiei geopolitice şi geostrategice 
specifice, unele state, în special cele vecine, 
au acordat o importanţă aparte acestei ţări în 
strategiile lor majore. Unele dintre aceste ţări 
consideră influenţele lor active în Afganistan 
parte a interesului naţional şi doresc continuarea 
confruntării în diferite zone geografice ale 
acestei ţări. Totuşi nu trebuie uitat că această ţară 
de la răscrucea marilor rute comerciale asiatice 
este văzută ca Cimitir al Imperiilor, motivele 
dobândirii unui asemenea supranume dar şi 
renume fiind regăsite tocmai în dificultatea, dacă 
nu imposibilitatea, acelor puteri ce au încercat să 
influenţeze de-a lungul istoriei viaţa şi civilizaţia 
acestei naţiuni, de a-şi realiza scopurile politice 
şi strategice. 

Incidentul din 11   septembrie 2001 a fost moti-
vul care a stat la baza deciziei comunităţii interna-
ţionale de a interveni în Afganistan, de a distruge 
bazele Al-Qaida şi fenomenul terorismului şi de 
a reconstrui această ţară. Însă, războiul şi interfe-
renţele altor puteri, de natură politică, economică 
şi chiar militară, sunt încă în curs de desfăşurare 
în Afganistan. Rezultatele acestor interferenţe, 

cu prezenţa forţelor de securitate ale comunităţii 
internaţionale, cele trei decenii de război, ce au 
generat pierderi masive de vieţi omeneşti şi dis-
trugerea infrastructurii, au împiedicat proiectele 
de dezvoltare şi ameninţă integritatea teritorială 
a Afganistanului, în special în zonele de est, sud 
şi sud-est1. 

În actualul context istoric, semnarea 
acordului de parteneriat strategic pe termen lung 
cu Statele Unite ale Americii2 este una dintre 
cele mai importante realizări din ultimii zece 
ani a guvernului Republicii Islamice Afganistan. 
În plus, acest cadru de cooperare nu oferă doar 
fundamentul unei bune relaţii, ci şi posibilitatea 
de a dezvolta relaţii strategice pe termen lung între 
cele două state semnatare. Acordul a contribuit 
la creşterea încrederii în ceea ce priveşte marea 
masă a populaţiei afgane şi, de asemenea, oferă 
un mesaj clar pentru ţările vecine că, de acum, 
Afganistanul are o relaţie strategică cu Statele 
Unite ale Americii. Se apreciază că Acordul nu 
este în interesul anumitor actori regionali, cum 
ar fi Pakistan sau Iran, scopul lor principal fiind 
să împiedice procesul de negociere al acordurilor 
de securitate între Afganistan şi Statele Unite ale 
Americii, valabile după 2014. Se confirmă astfel 
că teoria adâncimii strategice sau prevenirea 
încercuirii strategice nu constituie elemente noi 
în viziunile politice ale ţărilor vecine, care doresc 
să îşi continue eforturile în acest sens.

În ultima decadă, Guvernul Republicii 
Islamice Afganistan a depus eforturi în asigurarea 
unui cadru optim de exercitare a suveranităţii 
naţionale, inclusiv prin crearea unui sistem de 
parteneriate şi acorduri în plan regional, sau chiar 
mai larg, apreciindu-se că dezvoltarea unor relaţii 
de prietenie şi bună vecinătate cu ţările vecine 
contribuie la stabilitatea regională3. 

1  Pentru detalii, a se vedea United Nations Development 
Programme, „Afghanistan. Millennium Development 
Goals: Progress at a Glance”, http://www.undp.org.af/
MDGs/AfghanMDGs-ProgressataGlance.pdf, accesat la 
12 iulie 2014. 
2  Enduring Strategic Partnership Agreement between 
the United States of America and the Islamic Republic of 
Afghanistan, May, 2nd, 2012, http://www.whitehouse.gov/
sites/default/files/2012.06.01u.s.-afghanistanspasigned-
text.pdf, accesat la 12 iulie 2014.
3 A se vedea portofoliul de acorduri strategice ale RI Af- A se vedea portofoliul de acorduri strategice ale RI Af-
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Însă complexitatea situaţiilor politice, 
economice şi militare din această regiune, care 
sunt rezultatul unor factori diverşi (diferenţe 
geopolitice şi ideologice, structuri politice şi 
economice puţin probabil să supravieţuiască, 
extremismul şi fluxul curent de activităţi 
economice, militare, de cooperare din regiune), 
a constituit o provocare ancorată în nivelul de 
încredere în plan regional şi a aşezat, nu de puţine 
ori, interesele statelor şi ale puterilor regionale, 
în conflict. Prin urmare, treptat, mediul regional 
de încredere (buna vecinătate) a fost schimbat de 
politici contrastante4.

Aşadar, într-un astfel de context şi prin 
comparaţie cu statele vecine, nivelul puterii 
naţionale a Afganistanului este unul scăzut, mai 
ales în ceea ce priveşte capacitatea de a-şi promova 
interesele naţionale. Aceste caracteristici creează 
condiţiile pentru ca unele dintre ţările vecine 
şi puterile regionale să îşi manifeste influenţa 
prin acţiuni de intelligence pentru sprijinirea 
terorismului şi extremismului, cu scopul de 
a afecta viaţa culturală, politică, economică 
(comerţ şi tranzit) şi securitatea guvernului 
Republicii Islamice Afganistan, chiar şi astfel 
de situaţii oferind posibilitatea de intervenţie 
militară externă.

În plus, Afganistanul se confruntă cu diverse 
provocări şi ameninţări, precum terorismul, 
grupările insurgente şi extremiste, sindicate 
ale crimei organizate, precum şi alte elemente 
care ţin de caracteristicile statelor eşuate, care 
pot crea instabilitate regională şi reprezintă o 
gravă ameninţare la adresa securităţii naţionale 
şi a intereselor naţionale afgane. Intensificarea 
activităţii Al-Qaida şi a talibanilor începând cu 
anul 2004 a făcut necesară creşterea nivelului 
de atenţie pe care guvernul afgan şi comunitatea 
internaţională îl acordă securităţii.

Evaluările privind evoluţia mediului de 
securitate prevăd o creştere a activităţii împotriva 

ganistan la http://president.gov.af/en/documents/category/
strategic-agreements, accesat la 13 iulie 2014.
4 Pentru detalii, a se vedea Kenneth KATZMAN, Afgha-
nistan: Post-Taliban Governance, Security and US Policy, 
Congressional Reserach Service Report, May 29, 2014, 
http://fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf, accesat la 29 iulie 
2014.

guvernului pe parcursul acestui an5, mai ales 
având în vedere menţinerea surselor de sprijin 
financiar şi a adăposturilor pentru Al-Qaida 
şi talibani în afara graniţelor Afganistanului. 
Forţele şi activităţile antiguvernamentale au 
crescut în termeni de cantitate şi sofisticare, iar 
aria geografică a activităţilor lor s-a schimbat 
de asemenea. Totuşi, datorită prezenţei forţelor 
Coaliţiei, încheierii de acorduri internaţionale 
şi dezvoltării de parteneriate strategice, un 
atac militar convenţional în Afganistan este 
ameninţarea cel mai puţin probabilă. 

Insurgenţa rămâne principala ameninţare de 
securitate în acest stat şi este de aşteptat să rămână 
de actualitate în viitorul apropiat. Talibanii şi alte 
elemente extremiste s-au infiltrat în multe zone ale 
ţării. Insurgenţii evită, în general, confruntările 
directe cu forţele coaliţiei şi cele ale forţelor de 
securitate afgane, apelând deseori la dispozitive 
explozive improvizate (IED), întrebuinţarea 
minelor şi tacticilor de gherilă (de exemplu, 
răpiri, asasinate, ambuscade, crime în serie ce 
vizează personalităţi politice şi guvernamentale, 
raiduri) împotriva unor ţinte insuficient apărate şi 
vulnerabile sau pe atacuri sinucigaşe. Activităţile 
teroriste sunt organizate, de regulă, în zone 
rezidenţiale, lupta împotriva acestora cauzând 
victime şi nemulţumirea populaţiei civile faţă 
de guvern, iar insurgenţii reuşind să menţină 
un nivel apreciabil de control asupra populaţiei 
locale prin intimidare şi constrângere6. 

Se apreciază că există două surse de amenin-
ţări insurgente: indigene (din comunitatea loca-
lă) sau agenţi infiltraţi (din taberele externe, în 
special, de-a lungul zonelor de frontieră cu Pa-
kistanul). Pentru a preveni accesul acestora din 
urmă în Afganistan, este nevoie de forţe de po-
liţie bine echipate şi loiale în zonele de frontieră 
şi, de asemenea, este necesară o bună coordonare 

5  ***, Afghanistan’s Insurgency after the Transition, Asia 
Report No. 256, 12, May 2014, International Crisis Gro-
up, http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/
afghanistan/256-afghanistan-s-insurgency-after-the-transi-
tion.aspx, accesat la 13 iulie 2014.
6  Gilles DORRONSORO, The Taliban’s Winning Strate-
gy in Afghanistan, Carnegie Endowment for International 
Peace, 2009, http://carnegieendowment.org/files/taliban_
winning_strategy.pdf, accesat la 10 iulie 2014.
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pentru a sprijini poliţia de frontieră în condiţiile 
speciale ale unor frontiere poroase şi teren greu 
accesibil. Uşurinţa în traficul de arme, droguri şi 
oameni în Afganistan ilustrează caracterul poros 
al frontierelor sale. Consecinţele insurgenţei con-
tinue constau în reducerea autorităţii guvernului 
central, perturbarea reconstrucţiei şi dezvoltării, 
pierderea încrederii populaţiei în instituţiile de-
mocratice, fractura unităţii naţionale şi o stare 
general instabilă, de insecuritate.

În perspectiva anului 2015, instabilitatea 
cauzată de talibanii locali, liderii militanţilor, 
organizaţiile criminale şi grupările armate ilegale, 
potenţate probabil şi de o inacceptare a rezultatelor 
alegerilor prezidenţiale, poate conduce la o stare 
de anarhie. Practicile insurgente şi agresive 
asupra populaţiei locale, luptele între grupuri 
rivale sau triburi, ciocnirile între autorităţile 
guvernamentale şi grupările antiguvernamentale, 
precum şi activităţile infracţionale pot epuiza 
resursele guvernului şi distrage atenţia de la 
eforturile de a asigura stabilitatea şi securitatea 
internă şi de a reconstrui ţara.

Accesul militanţilor la arme, muniţii, 
explozivi, muniţii neexplodate şi mine, fie prin 
trafic de armament, furt sau din cauza securizării 
necorespunzătoare a stocurilor, permite forţelor 
antiguvernamentale să facă ravagii la nivelul 
societăţii. Deţinerea şi utilizarea lor ameninţă 
aplicarea legilor şi ordinea publică, permit 
continuarea cultivării macului şi a traficului 
de narcotice şi subminează eforturile de 
contrainsurgenţă, în special prin utilizarea de 
dispozitive explozive improvizate. 

Talibanii şi „lorzii drogurilor”, care continuă 
să cultive, producă şi să facă trafic cu droguri, 
rămân cea mai insidioasă ameninţare, ce poate 
degenera în pericolul de a transforma Afganistanul 
într-un stat al drogurilor. Piaţa de narcotice oferă 
finanţare enormă pentru organizaţiile insurgente şi 
criminale7. Deşi, în principal, macul este cultivat 
în provinciile de sud – Helmand şi Kandahar 

7  Islamic Republic of Afghanistan, Afghanistan National 
Development Strategy. 1387-1391 (2008-2013). A Strate-
gy for Security, Governance, Economic Growth and Pover-
ty Reduction, p. 145, http://www.undp.org.af/publications/
KeyDocuments/ANDS_Full_Eng.pdf, accesat la 12 iulie 
2014.

–, culturile de mac se pot muta rapid şi în alte 
provincii. Astfel, traficul de narcotice va rămâne 
probabil o ameninţare majoră pe termen lung, 
necesitând vigilenţă constantă. Talibanii, Al-
Qaida, lorzii războiului şi acţiunile criminale sunt 
finanţate cu sute de milioane de dolari pe an, care 
vin din afacerile cu opiu/heroină şi canabis. O altă 
sursă la fel de importantă este reprezentată şi de 
finanţările sau donaţiile „bunilor musulmani”, 
considerându-se aceasta o datorie atât morală cât 
şi religioasă de a furniza ajutor  financiar cu scopul 
sprijinului mujahedinilor şi Jihadului8. 

Talibanii infiltraţi din Pakistan reprezintă o 
provocare deosebit de nocivă pentru strategia de 
contrainsurgenţă din Afganistan, deşi se constată 
din partea Pakistanului o tendinţă de cooperare 
cu această ţară în ceea ce priveşte neutralizarea 
taberelor de pregătire şi a infrastructurii aferente 
a militanţilor din zona muntoasă de graniţă, 
aspect confirmat de ofensiva din vara acestui an 
în zona Waziristanului de Nord de către forţele 
armate pakistaneze9.

Deşi nu sunt ameninţări directe, existenţa şi 
manifestarea unor  factori specifici pot contribui 
la instabilitatea naţională şi regională, între aceş-
tia, politica tacită de susţinere a activităţilor mili-
ţiilor Al-Qaida şi talibanilor în zonele de frontieră 
de către unele state vecine şi alte organizaţii ex-
tremiste sau luptele politice dintre actorii interni 
şi externi, care subminează eficienţa instituţiilor 

8  A se vedea interviul cu Şeful Comisiei Financiare a 
Emiratului Islamic la URL: http://shahamat-english.com/
index.php/interviwe/45804-an-interview-with-the-head-
of-%E2%80%98financial-commission%E2%80%99-of-
the-islamic-emirate, accesat la 12 aprilie 2014. 
9  Vezi JIBRAN şi AHMAD, “Pakistan army begins 
ground offensive in North Waziristan capital”, URL: http://
www.reuters.com/article/2014/06/30/us-pakistan-military-
offensive-idUSKBN0F50RI20140630, accesat la 30 iu-
lie 2014,  şi Reza JAN, “What You Need to Know About 
Pakistan’s North Waziristan Operation”, http://www.criti-
calthreats.org/pakistan/jan-what-you-need-to-know-north-
waziristan-operation-june-19-2014, accesat la 19 iulie 
2014; “Pakistani Military Operation in North Waziristan: 
Knowing the Battlefield”, http://www.criticalthreats.org/
jan/pakistan-knowing-the-battlefield-military-operation-
in-north-waziristan, accesat la 30 iulie 2014;  “Gauging the 
Success of Pakistan’s North Waziristan Operation”, http://
www.criticalthreats.org/pakistan/jan-gauging-success-
nwa-operation-july-25-2014, accesat la 28 iulie 2014. 
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democratice şi capacitatea guvernului de a men-
ţine stabilitatea, se asociază cu poziţia geopoliti-
că şi geostrategică a Afganistanului. Interferenţa 
statelor vecine, concretizată în diferite tipuri de 
acţiuni, precum  atacurile cu rachete şi artilerie, 
are ca efect destabilizarea unor regiuni geografi-
ce, contribuind, în mod indirect, şi la înflorirea 
tranzitului ilegal şi criminalităţii transfrontalie-
re. Asemenea acţiuni pot induce nemulţumire şi 
nelinişte în rândul populaţiei, subminează unita-
tea naţională şi eforturile de consolidare a unei 
identităţi naţionale afgane, recunoscută ca atare 
de către toate grupurile etnice constitutive ale na-
ţiunii afgane.

Progresele insuficiente în planul reformei 
sectorului de securitate, dezvoltarea lentă a 
capacităţii de acţiune a forţelor de securitate 
şi a capabilităţilor necesare unei lupte eficace 
împotriva ameninţărilor, capabile să răspundă 
provocărilor de securitate şi menţinerea stabilităţii, 
pot influenţa negativ eforturile guvernului în ceea 
ce priveşte reconstrucţia, creşterea economică şi 
dezvoltarea pe termen lung a ţării.

2. Contextul regional al securităţii 
RI Afganistan

În prezent, analiştii apreciază că Afganistanul 
nu se confruntă cu nicio ameninţare legată de un 
atac militar din partea unui alt stat. Însă, Afganis-
tanul este plasat într-o regiune unde securitatea 
este afectată de numeroşi factori externi, inter-
conectaţi, precum terorismul internaţional, extre-
mismul şi grupările de crimă organizată. În acest 
sens, apreciem că principalele provocări pot fi 
considerate următoarele:

Ga) rupările armate de opoziţie, atât in-
terne, cât şi externe, cum ar fi Al-Qaida, Ta-
liban/Quetta Shura Taliban (QST), Haqanni 
Network, Hikmatyar Faction – Hizb-e Islami 
Gulbuddin (HIG), Mişcarea talibană pakista-
neză  (Tehrik-i-Taliban Pakistan – TTP)10, alte 

10  A se vedea „Country Information and Guidance Re-A se vedea „Country Information and Guidance Re-
port: Security, Aghanistan”, August 2014, Home Office, 
UK, pp. 15-18, https://www.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/343042/AFGHA-
NISTAN_-_CIG_-_SECURITY_2014_v_1.0.pdf, acce-
sat la 10 august 2014.

organizaţii teroriste din regiune cum ar fi Miş-
carea Islamică din Uzbekistan sau conducătorii 
locali, aşa numiţii „lorzi ai războiului”;

Ideologia fundamentalistă externă având b) 
ca vehicul de propagare şcolile religioase ce pro-
movează şi cultivă o ideologie a violenţei;

Finanţarea externă a insurgenţei şi tero-c) 
rismului;

Interese economice externe. d) Marii actori 
economici ai lumii pot contribui la starea de sta-
bilitate sau de lipsă a securităţii prin interesele pe 
care le promovează, acestea putând fi în contra-
dicţie cu interesele naţionale afgane, prin domi-
naţia economică în exploatarea resurselor mine-
rale, statul afgan nebeneficiind în mod plenar de 
bogăţiile naturale proprii;

e) Grupările de criminalitate organizată. 
Grupările regionale de criminalitate organizată 
utilizează Afganistanul în special pentru trafic de 
narcotice, arme, pietre preţioase şi fiinţe umane. 
Acest tip de activităţi constituie o ameninţare 
gravă la adresa securităţii naţionale, contribuind 
la creşterea posibilităţilor de manifestare a co-
rupţiei şi violenţei. Controlul insuficient al gra-
niţelor şi lipsa unor forţe de securitate în anumite 
zone ale ţării contribuie la crearea oportunităţilor 
pentru operaţiile grupărilor de crimă organizată 
de a desfăşura activităţi ilicite.

Interesele strategice externe şi influenţa aces-
tora în Afganistan. Situaţia din Afganistan este 
fără îndoială sub lupa puterilor din regiune şi din 
afara acesteia. Interesele acestora sunt extrem 
de diverse, mergând de la susţinerea insurgenţei 
până la stabilizarea ţării şi prevenirea situaţiei în 
care această ţară ar deveni o bază pentru teroriştii 
transnaţionali. De asemenea, se poate identifica 
ambivalenţă şi tensiune în regiune în ceea ce pri-
veşte prezenţa pe termen lung a forţelor militare 
ale NATO şi SUA în Afganistan, pe de o parte, şi 
dorinţa de a beneficia din punct de vedere econo-
mic de stabilitatea din Afganistan, de cealaltă. 

Pakistan. Nu se consideră că Pakistanul 
reprezintă o ameninţare militară la adresa 
securităţii Afganistanului, în ciuda dezacordului 
îndelungat asupra a ceea ce este cunoscut sub 
numele de Linia Durand. Totuşi, interesele 
strategice şi economice ale Pakistanului în 
ceea ce priveşte Afganistanul, precum şi 
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preocupările şi imperativele socio-economice şi 
de securitate (dificultăţi în menţinerea securităţii 
în regiunile de graniţă, accesul liber la apa râului 
Kabul, tensiunile geostrategice îndelungate şi 
rivalitatea nucleară dintre India şi Pakistan) vor 
avea repercusiuni şi implicaţii serioase pentru 
Afganistan în următorii ani. 

Iranul este un stat vecin foarte important 
şi profund interesat de situaţia din Afganistan. 
Interesele Iranului în Afganistan au un fundament 
cultural, lingvistic şi religios, dar pleacă şi de la 
rivalitatea geostrategică cu alte puteri regionale şi 
mondiale care se află, în prezent, în Afganistan. 
Deşi varianta unei posibile ameninţări din partea 
acestuia este puţin probabilă, Iranul furnizează 
sprijin material şi non-material unor grupări de 
opoziţie din Afganistan.

Turkmenistan, Uzbekistan şi Tadjikistan sunt 
state cu care Afganistanul are legături economice 
şi sociale puternice şi care se confruntă cu 
provocări economice similare. În plus, există şi 
interese şi preocupări de securitate comune. 

Interesele Chinei în Afganistan se concentrea-
ză asupra dezvoltării economice a ţării, asigurării 
accesului companiilor chineze la resursele mi-
nerale, sprijinind guvernul afgan în menţinerea 
unei stabilităţi interne care să permită exploata-
rea resurselor minerale şi dezvoltarea relaţiilor 
economice reciproce în condiţii de stabilitate; 
din punct de vedere politic, Tratatul de prietenie, 
bună vecinătate şi cooperare dintre RI Afganistan 
şi RP Chineză11 reprezintă cheia de boltă a aces-
tei cooperări.  

Relaţia dintre Afganistan şi India s-a îmbu-
nătăţit după căderea regimului taliban, aceasta 
din urmă crescându-şi investiţiile12 şi implicarea 
în Afganistan, dar oferind şi oportunităţi privind 
instruirea, echiparea şi îmbunătăţirea capabili-
tăţilor Forţelor de Securitate Naţională Afgane 
11  Treaty of Good  Neighbourly Friendship and Coop-
eration between the IR of Afghanistan and the People’s 
Republic of China, 19 June 2006,  http://mfa.gov.af/Con-
tent/files/Afghanistan-China%20Frienship%20accord.
pdf, accesat la 12 iulie 2014.
12  În ultima decadă, India a totalizat investiţii de peste 2   În ultima decadă, India a totalizat investiţii de peste 2 În ultima decadă, India a totalizat investiţii de peste 2 
mld. USD, direcţionate în special către infrastructura ruti-
eră, spitale, şcoli şi electrificarea zonelor rurale, conform 
Economist Intelligence Unit, Country Report 3rd Quarter 
2014, London, UK, p.10, http://country.eiu.com/afghanis-
tan, accesat la 10 septembrie 2014..

(Afghan National Security Forces – ANSF), as-
pecte evidente ce decurg din prevederile Parte-
neriatului Strategic încheiat între cele două ţări 
în anul 201113. India, prin poziţionarea sa în re-
laţia cu RI Afganistan urmăreşte, pe de o parte, 
să îşi extindă influenţa economică pe plan regi-
onal, iar, pe de altă parte, doreşte să îşi asigu-
re prin culoarul afgan un acces facil la resursele 
energetice din Asia Centrală. Nu trebuie omis în 
acest raţionament nici calculul strategic raportat 
la Pakistan. Un Afganistan independent, suveran, 
stabil, cu un nivel de securitate acceptabil şi în 
afara influenţei factorilor de putere sau influen-
ţă pakistanezi, reprezintă pentru India un sprijin 
în conflictul geopolitic cu Pakistan, lipsindu-l pe 
acesta din urmă de adâncimea strategică, spaţiu 
geografic necesar în angajarea cu succes a inami-
cului său perpetuu. 

Rusia are, de asemenea, interese majore în 
Afganistan, cel mai relevant dintre acestea fiind 
constituit de împiedicarea răspândirii ideologiei 
fundamentaliste în rândul populaţiei ruseşti mu-
sulmane din Caucaz şi Asia Centrală. Rusia are 
şi interese de natură economică în Afganistan, 
fiind, în acelaşi timp, preocupată şi de permanen-
ta prezenţă a forţelor NATO în flancul său sudic. 
Totuşi, per ansamblu, interesul Moscovei este 
acela ca Afganistanul să nu alunece şi mai mult 
pe panta violenţei, devenind astfel un „paradis 
sigur” pentru grupările separatiste şi armate din 
Asia Centrală. Totodată, interesul comun de se-
curitate imediat al Rusiei şi Afganistanului inclu-
de şi ameninţările induse de traficul de droguri. 

3. Contextul intern al securităţii RI 
Afganistan

Afganistanul are nevoie de stabilitate şi 
securitate pentru a putea dezvolta statul de drept 
după cum este statuat în Constituţia RI Afganistan, 
însă acest obiectiv este ameninţat de nivelul 
securităţii interne a acestuia, care este afectată de 
mai mulţi factori interconectaţi. Deşi terorismul 

13 Agreement on Strategic Partnership between the Islam-
ic Republic of Afghanistan and Republic of India, 4 Oc-
tober 2011, http://mfa.gov.af/Content/files/Agreement%20
on%20Strategic%20Partnership%20Between%20The%20
Islamic%20Republic%20of%20Afghanistan%20and%20
Republic%20of%20India.pdf, accesat la 15 iulie 2014.
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şi opoziţia armată constituie factorii primari, 
sărăcia, starea precară de sănătate a populaţiei 
şi accesul redus la servicii medicale14, traficul de 
narcotice, crima organizată, proasta guvernare 
sunt, de asemenea, factori importanţi15. 

Interesele naţionale ale Afganistanului reflectă 
convingerile, priorităţile şi valorile cetăţenilor af-
gani, punând preţ pe prosperitatea oamenilor, in-
tegritatea teritorială, statul de drept şi stabilitatea 
guvernului. Interesele naţionale sunt influenţate 
de mediul de securitate intern şi extern, ceea ce 
impune o permanentă reevaluare şi ajustare, dat 
fiind că aceste situaţii au tendinţa de a se schimba. 
Pentru a-şi asigura securitatea, RI Afganistan are o 
abordare strategică în urmărirea intereselor naţio-
nale ce include securitatea naţională, a cetăţenilor 
afgani, a aliaţilor şi partenerilor Afganistanului, 
crearea condiţiilor unei economii puternice, inova-
toare şi în creştere în cadrul unui sistem economic 
internaţional deschis care promovează prosperi-
tatea, respectarea valorilor naţionale şi universale 
la nivel naţional şi dincolo de graniţele naţionale, 
şi, nu în ultimul rând, stabilitate regională şi or-
dine internaţională. În ceea ce priveşte interesul 
naţional legat de stabilitatea regională şi ordinea 
internaţională, Afganistan îşi propune stabilirea, 
extinderea şi cultivarea unor bune relaţii interna-
ţionale, bazate pe respect reciproc, pe principiul 
neamestecului în treburile interne ale altor ţări, 
precum şi pe imaginea Afganistanului ca membru 
pozitiv şi productiv al ONU. Afganistanul susţine 
o ordine internaţională care promovează pacea şi 
securitatea printr-o cooperare mai puternică pentru 
a răspunde actualelor provocări globale16. De ase-
menea, se apreciază că accelerarea democratizării 
societăţii va crea condiţiile necesare de progres şi 
dezvoltare economică şi socială. 
14  Pentru mai multe detalii, a se consulta World Health World Health 
Organization, „Afghanistan Health Profile 2012”, http://
www.who.int/gho/countries/afg.pdf, accesat la 15 iulie 
2014,  precum şi World Health Organization, Country 
Cooperation Strategic Agenda (2009 -2013), http://www.
who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccsbrief_afg_
en.pdf, accesat la 15 iulie 2014.
15 Islamic Republic of Afghanistan, Afghanistan National  Islamic Republic of Afghanistan, Afghanistan National 
Development Strategy. 1387-1391 (2008-2013). A Strate-
gy for Security, Governance, Economic Growth and Pover-
ty Reduction, pp. 53-55,  http://www.undp.org.af/publica-
tions/KeyDocuments/ANDS_Full_Eng.pdf, accesat la 12 
iulie 2014.
16  Ibidem, pp. 59-60.

Inadvertenţele din sistemul social şi capaci-
tatea redusă de răspuns, inclusiv la producerea 
unor dezastre naturale continuă să lase Afga-
nistanul vulnerabil în faţa ameninţărilor inter-
ne şi externe. Oportunităţile insuficiente pentru 
educaţia formală şi rata înaltă de analfabetism 
reprezintă premise de ameninţare internă con-
tinuă la adresa securităţii Afganistanului17. De 
asemenea, în cazul în care economia stagnează 
şi se menţine rata ridicată a şomajului, oame-
nii vor rămâne vulnerabili în faţa elementelor 
extremiste care pretind că oferă o alternativă 
mai bună. Instituirea efectivă a statului de drept 
depinde de capacitatea de a descuraja şi reduce 
corupţia, precum şi de capacitatea de a detecta, 
urmări şi sancţiona corupţia18. Existenţa corup-
ţiei în organizaţiile guvernamentale (mită, abuz 
de putere, angajări bazate pe apartenenţa etnică 
sau tribală, nepotism etc.) diminuează sprijinul 
popular pentru guvern. Mai mult decât atât, co-
rupţia şi partizanatul etnic diminuează efortul 
de contrainsurgenţă al guvernului şi alterează 
mediul de afaceri şi economia per ansamblu.  

O altă ameninţare care afectează, în general, 
Afganistanul şi întreaga regiune este prevalenţa 
culturilor extremiste în ţările vecine, legate, 
direct sau indirect, de activităţile teroriste din 
Afganistan.19

Este estimat că, în următorii ani, cea mai 
mare ameninţare de securitate naţională la adresa 
Afganistanului vine din interior şi este reprezentată 
de prezenţa unei insurgenţe nemiloase, fără 
respect faţă de viaţa sau proprietatea oamenilor. 
În ceea ce priveşte ameninţările interne, acestea 
includ o paletă largă de fenomene, acţiuni, 
procese şi organizaţii20 care, conjugate, pot crea 

17 Islamic Republic of Afghanistan, Afghanistan National  Islamic Republic of Afghanistan, Afghanistan National 
Development Strategy. 1387-1391 (2008-2013). A Strategy 
for Security, Governance, Economic Growth and Poverty 
Reduction, pp. 113-119, http://www.undp.org.af/publica-
tions/KeyDocuments/ANDS_Full_Eng.pdf, accesat la 12 
iulie 2014. 

18  Ibidem, p. 146.
19  A se vedea capitolul Assessment of the Internal Security 
Threat din Afghan National Police Strategy, disponibil 
on-line la http://moi.gov.af/en/page/5076, accesat la 15 
iulie 2014.
20 Kenneth KATZMAN, Afghanistan: Post-Taliban Gov-
ernance, Security, and U.S. Policy, Congressional Re-
search Service, July 11, 2014, pp. 10-18, http://fas.org/sgp/
crs/row/RL30588.pdf, accesat la 11 iulie 2014. 
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condiţiile de manifestare conflictuală specifică 
unui război civil. 

În cadrul acestora se remarcă Grupările 
Armate de Opoziţie, care urmăresc îndepărtarea  
trupelor străine de pe teritoriul afgan, slăbirea 
şi chiar înlăturarea Guvernului RI Afganistan 
şi stabilirea unui stat islamic fundamentalist în 
Afganistan (este cunoscut faptul că talibanii, 
în relaţia cu guvernul legitim al republicii, 
se afirmă ca reprezentanţi ai Emiratului 
Islamic Afgan). Consiliile talibane (Shura),  
constituie forme de organizare a conducerii 
talibanilor (cuprind câteva centre de comandă 
– Quetta, Rahbari, Peshawar, Miran Shah), 
care împărtăşesc aceleaşi obiective21. Acestea 
sunt centrate pe lupta împotriva trupelor 
occidentale, limitarea sprijinului populaţiei 
civile locale acordat forţelor multinaţionale prin 
intimidări şi violenţe la adresa celor pe care îi 
suspectează că lucrează cu forţele internaţionale 
sau cu guvernul, funcţionarii publici, personalul 
auxiliar al forţelor internaţionale, trupele 
internaţionale, şcolile etc.. Nu trebuie subestimat 
nici sprijinul oferit de alte grupări teroriste 
şi extremiste din regiune, care au obiective 
comune cu grupările armate de opoziţie din 
Afganistan. Astfel, posibilitatea unei creşteri 
pe termen scurt a opoziţiei armate, ca reacţie 
la creşterea numărului forţelor guvernului afgan 
şi din perspectiva retragerii forţelor coaliţiei 
internaţionale nu poate fi exclusă la orizontul şi 
dincolo de anul 2015. Al-Qaida ca organizaţie 
ce întrupează opoziţia ideologică constituie o 
ameninţare nu numai pentru Afganistan, dar şi 
în plan regional22, deoarece sprijină şi protejează 
21  Guido STEINBERG, Christian WAGNER, Nils WŐR-Guido STEINBERG, Christian WAGNER, Nils WŐR-
MER, „Pakistan against the Taliban”, German Institute 
for International and Security Affaires, SWP Comments 
8, March 2010 p. 4; se apreciază că cel mai important 
este Quetta Shura Taliban ce reprezintă un grup de lideri 
ai insurgenţei talibane cu baza în oraşul Quetta, în sudul 
Pakistanului, provincial Baluchistan, iar liderul acestui 
grup este Mullah Mohammed Omar; Shura Peshawar este 
grupul coordonator al talibanilor pakistanezi;  Miran Shah 
acţionează în Waziristanul de Nord, iar Rahbari Shura 
controlează acţiunile în Gerdi Jangal. Pentru detalii supli-
mentare, a se consulta şi http://www.afghanwarnews.info/
insurgency/quettashurataliban.htm, accesată la 30 iulie 
2014. 
22  A se vedea anunţul recent referitor la extinderea acţiu-A se vedea anunţul recent referitor la extinderea acţiu-

luptătorii talibani şi alte grupări armate de 
opoziţie, încurajează în mod activ şi beneficiază 
de pe urma traficului cu droguri, ideologia sa 
încurajează generarea de luptători locali şi 
revoltele împotriva guvernului.

Violenţa, propaganda şi intimidarea efectuate 
de grupările armate de opoziţie subminează 
şi blochează evoluţia către pace şi progres la 
nivelul întregii societăţi afgane. Acest lucru 
produce frustrări şi teamă la nivelul cetăţeanului 
şi reduce şansele de a avea o viaţă normală, 
determinând ca anumite segmente din populaţia 
locală să fie tentate să se alăture talibanilor, în 
special, de a se angaja în lupta acestora împotriva 
forţelor coaliţiei, contribuind la manifestarea 
aşa numitei opoziţii locale fundamentată pe 
nemulţumirea populaţiei. 

Crima organizată. Există legături între 
talibani şi crima organizată; aceasta se bazează 
mult pe contrabanda cu narcotice pentru a-şi 
finanţa operaţiile, prin care se creează şi mai 
multă instabilitate în ţară23. În plus, războiul 
îndelungat a dus la naşterea unei economii 
subterane, ceea ce slăbeşte şi mai mult 
capacitatea statului de a reglementa activităţile 
economice şi de a-şi extinde baza de impozitare. 
În acest sens, există estimări care subliniază că 
administraţia coruptă, în special în sudul ţării, 
este implicată direct în traficul de droguri şi ar 
câştiga din acest tip de activitate mai mult chiar 
decât insurgenţii.24 

Efectele psihologice ale activităţilor infrac-
ţionale asupra societăţii. Activităţile ilegale 
(răpirea, spre exemplu) produc teamă în rândul 
populaţiei şi neîncredere în capacitatea statului 
de a-şi proteja cetăţenii, afectează în mod negativ 
dezvoltarea economică şi reduc disponibilitatea 
de a investi în activităţi economice legale. De 
asemenea, astfel de acte pot reduce disponibili-
tatea organizaţiilor internaţionale de a investi în 
Afganistan sau pot crea o ruptură socială (în sens 

nilor sale dincolo de graniţele Afganistanului, pe subcon-
tinentul indian şi de înfiinţare în India a unei celule armate 
Al Qaida.
23  Gretchen PETERS, How Opium Profits the Taliban, 
United States Institute of Peace, 2009, pp. 4-6.
24  David MANSFIELD, A Report for the Afghan Drugs, 
Inter Departmental Unit of the UK Government, July 
2008, p. 41.
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etnic), ce poate fi utilizată de grupările armate de 
opoziţie pentru a portretiza instituţiile de stat ca 
fiind incompetente şi ineficiente sau de a plasa în 
poziţii de conflictualitate grupurile etnice consti-
tutive ale naţiunii afgane. Funcţionarea deficitară 
a instituţiilor publice indică în mod evident exis-
tenţa unor vulnerabilităţi instituţionale, a unui 
vid legal şi normativ în cadrul unor domenii dis-
tincte ale societăţii, care subminează încrederea 
populaţiei în instituţiile statului şi de care benefi-
ciază grupările de criminalitate organizată.

În zonele cu prezenţă redusă sau ineficientă a 
ANSF se creează condiţii de exercitare a libertăţii 
de acţiune de către grupările armate ilegale, iar 
controlul ineficient la graniţă permite dezvoltarea 
activităţilor de contrabandă şi altor activităţi 
ilicite transfrontaliere.

Corupţia din administraţie grevează atât 
buna guvernare, cât şi respectarea drepturilor 
fundamentale ale omului, favorizează obţinerea 
de venituri ilicite şi menţinerea în poziţii sau 
funcţii care permite accesul la resurse şi la 
instrumente de putere şi decizie administrativă ce 
sunt folosite în interes personal sau de grup.

În ceea ce priveşte,  prosperitatea şi dezvol-
tarea economică, în cadrul documentelor progra-
matice ale guvernului afgan sunt menţionate ca 
necesare unele acţiuni, cum ar fi25:

a) concentrarea pe dezvoltarea economică 
naţională şi prevenirea risipei bugetare la toate 
nivelurile administrative;

b) dezvoltarea puterii cetăţenilor în ceea ce 
priveşte dezvoltarea socială, astfel încât să poată 
aborda prosperitatea naţională şi apăra valorile 
naţionale;

c) reconstrucţia, dezvoltarea şi activarea 
agenţiilor politice, economice, de securitate, 
sociale şi administrative pentru exercitarea unei 
bune guvernări astfel încât statul să fie eficient în 
administrarea treburilor ţării;

d) furnizarea de sprijin pentru crearea unui 
mediu propice pentru investiţii şi consolidarea 
cuprinzătoare a comerţului exterior;

25  Islamic Republic of Afghanistan, Afghanistan National 
Development Strategy. 1387-1391 (2008-2013). A Strategy 
for Security, Governance, Economic Growth and Poverty 
Reduction, http://www.undp.org.af/publications/KeyDocu-
ments/ANDS_Full_Eng.pdf, accesat la 12 iulie 2014.

e) continuarea dezvoltării capacităţilor guver-
nului de a răspunde la dezastrele naturale şi în 
situaţii de urgenţă;

f) managementul, menţinerea şi utilizarea co-
recte şi eficiente a resurselor naturale.

În ceea ce priveşte menţinerea şi promovarea 
unor valori naţionale, bazate pe identitatea şi tra-
diţiile specifice diferitelor grupuri etnice, se ur-
măresc următoarele:

a) punerea în aplicare a unei strategii globale 
de combatere a corupţiei, care nu poate fi decât 
rezultatul transparenţei totale a structurilor gu-
vernamentale ale Republicii Islamice Afganistan, 
la toate nivelurile;

b) protejarea resurselor naturale şi menţinerea 
unui mediu de viaţă propice dezvoltării 
armonioase a naţiunii;

c) menţinerea moştenirii culturale şi 
promovarea valorilor naţionale, pentru a îmbogăţi 
şi sublinia mai pregnant identitatea naţională 
afgană şi aspectele de comonalitate ale diferitelor 
grupuri etnice ce reprezintă naţiunea afgană.

Din punct de vedere economic şi social, se 
apreciază că dezvoltarea economică va rămâne 
preocuparea centrală a autorităţilor afgane, ba-
zându-se totuşi, în continuare, pe ajutorul acor-
dat de comunitatea internaţională. Previziunile 
economice şi financiare ale organismelor inter-
naţionale pentru anii 2015-2018 sunt optimiste, 
deşi unele analize indică o reducere a contribu-
ţiilor financiare internaţionale, apreciindu-se că, 
în cadrul ajutorului extern, accentul va fi pus pe 
furnizarea de servicii de bază, cum ar fi energia 
electrică şi educaţia. Creşterea veniturilor fisca-
le constituie de asemenea o prioritate, având în 
vedere că în 2013 cheltuielile guvernamentale 
au reprezentat echivalentul a aproape 20% din 
PIB şi că donatorii internaţionali sunt suscep-
tibili de a reduce sprijinul financiar bugetar în 
anii următori.  

4. Ameninţări la adresa securităţii umane

Evoluţiile în planul mediului de securitate, 
caracteristice istoriei recente a Afganistanului au 
creat condiţiile pentru dezvoltarea şi proliferarea 
unei game extinse de ameninţări la adresa 
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securităţii umane. O privire atentă asupra acestora 
poate releva relaţia complexă dintre acestea 
şi ameninţările de natură internă şi externă. 
Ameninţările notabile la adresa securităţii umane 
pot fi desprinse din Strategia de Dezvoltare 
Naţională a Afganistanului. 1387-1391 (2008-
2013) – O Strategie pentru Securitate, Guvernare, 
Creştere Economică şi Reducerea Sărăciei26. 

Aplicarea deficitară a legii. Cele trei decenii 
de confruntări au slăbit capacitatea statului 
de a impune şi aplica legea. Un factor cheie în 
restabilirea statului de drept este un sistem judiciar 
puternic şi independent. Percepţia populaţiei că 
legea este aplicată în mod inconsistent creează 
tulburări în cadrul comunităţilor şi reduce 
sprijinul acestora pentru guvern.

Accesul la resursele naturale. Este posibil 
să apară dispute asupra unor resurse precum 
ape, păşuni, păduri, mine şi teren agricol, chiar 
şi în condiţiile în care drepturile de proprietate 
sunt clar definite în Constituţie. Deşi acest 
aspect nu ridică încă o ameninţare semnificativă, 
este posibil să dea naştere extinderii utilizării 
forţei, fiind necesar ca drepturile de acces şi de 
proprietate să fie gestionate cu atenţie, astfel încât 
să permită dezvoltarea economică şi reducerea 
disputelor şi tensiunilor în cadrul comunităţilor. 
Accesul inegal la resurse ameninţă, de asemenea, 
relaţiile tribale şi regionale, reduce cooperarea 
cu guvernul şi poate crea condiţiile apariţiei unor 
grupuri populaţionale nemulţumite, care pot fi 
recrutate de către grupările armate de opoziţie. 

Sărăcia şi foametea. În ciuda dublării PIB-
ului în ultimii opt ani, există încă un număr sem-
nificativ de populaţie care se confruntă cu efec-
tele sărăciei, 36% din populaţie fiind în incapa-
citatea de a-şi asigura nevoile primare. Sărăcia 
şi foametea amplifică nemulţumirea populaţiei şi 
creează oportunităţi ca grupările armate de opo-
ziţie să dobândească sprijin popular.

Şomajul. Rata şomajului în Afganistan este 
estimată între 40% şi 53%. Şi în acest caz, rata 
mare a populaţiei tinere aflate în şomaj creşte 
posibilitatea ca aceştia să fie recrutaţi de grupările 
armate de opoziţie, în special de acelea cu acces 
la sprijin internaţional şi fonduri din activităţi 

26  Idem.

ilegale sau de tip extremist şi fundamentalist 
religios. 

Accesul redus la serviciile de bază de sănătate. 
Similar sărăciei, imposibilitatea de acces la 
serviciile de bază medicale are potenţialul de 
a crea scurtcircuite în securitatea internă, pe 
termen scurt, prin nemulţumiri sociale, şi, pe 
termen lung, prin impactul asupra construcţiei de 
capacităţi ale statului. Serviciile de sănătate ale 
Afganistanului se confruntă cu lipsa personalului 
calificat şi a proviziilor medicale, iar costurile 
ridicate şi distribuirea inegală a acestora rezultă 
în rate mare ale mortalităţii infantile şi în rate 
mici ale speranţei de viaţă (58 de ani bărbaţii şi 
60 de ani femeile)27. De asemenea, infrastructura 
sanitară inadecvată, lipsa sistemelor de canalizare 
şi faptul că majoritatea afganilor nu au acces la 
apă constituie un risc semnificativ din perspectiva 
bolilor care ar putea fi prevenite. 

Abuzul de substanţe halucinogene şi lipsa 
protecţiei sociale. Conflictul, deplasările de 
populaţie, în ambele forme (refugiaţi şi strămutaţi 
intern), greutăţile economice şi drogurile 
disponibile gratuit au contribuit la dezvoltarea 
abuzului şi adicţiei, care se adaugă la spectrul 
de ameninţări cu care se confruntă populaţia din 
Afganistan. 

Degradarea mediului înconjurător a fost 
determinată de ultimii treizeci de ani de război, 
de mişcările de populaţie şi de neglijenţa în ceea 
ce priveşte mediul. Efectele includ deşertificarea, 
poluarea zonelor urbane, utilizarea necontrolată a 
chimicalelor în agricultură, despăduriri, populaţii 
reduse ale faunei sălbatice, reducerea capacităţii 
de producţie a terenurilor agricole, eroziunea şi 
poluarea solului (în urma utilizării minelor şi a 
altor dispozitive militare), poluarea aerului şi 
apei. Degradarea mediului ridică o ameninţare 
gravă de securitate pe termen mediu şi lung, mai 
ales din perspectiva sustenabilităţii economiei şi 
a mijloacelor de trai ale populaţiei.

Slaba dezvoltare economică. Situaţia 
economică a ţării contribuie indirect la crearea 
condiţiilor favorabile acţiunilor grupărilor armate 

27  World Health Organization, „Afghanistan Health Profi - World Health Organization, „Afghanistan Health Profi-
le 2012”, http://www.who.int/gho/countries/afg.pdf, acce-
sat la 15 iulie 2014.
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de opoziţie şi influenţează, concomitent, relaţia 
dinamică dintre ameninţările interne şi externe 
la adresa securităţii naţionale a Afganistanului. 
Au existat creşteri în sectorul privat, dar acestea 
sunt confruntate cu provocările implementării 
ineficiente ale politicilor economice şi sociale, 
impunerea deficitară a legii, corupţia, lipsa 
accesului la energie, slaba dezvoltare a sectorului 
financiar bancar etc.

Consideraţii finale

Cu o istorie în care confruntarea, de cele 
mai multe ori armată, a fost aproape continuu 
prezentă, situat într-un spaţiu caracterizat, în 
primul rând, prin suprapunerea diverselor interese 
ale unor actori regionali sau internaţionali, dar 
şi prin caracterul limitat al resurselor, dificil de 
guvernat, Afganistanul se află, în prezent, în 
primele faze ale unei noi etape istorice, dar şi a 
unei conflictualităţi specifice. Este, de asemenea, 
de aşteptat ca procesul de tranziţie şi stabilizare pe 
care îl cunoaşte acest stat în prezent să fie izvorul 
unor învăţăminte, generator al conştientizării 
nevoii de a aprofunda la nivel teoretic, dar 
şi practic, metodele de a sprijini statele către 
autosusţinere şi autoguvernare eficiente.

Cert este faptul că, odată cu retragerea com-
pletă a trupelor NATO, asistăm la o schimbare a 
termenilor în care problema Afganistanului va fi 
abordată. La un an după uciderea lui bin Laden, 
Hamid Karzai şi Barack Obama semnează un 
Acord asupra Parteneriatului Strategic de Durată 
(intrat în vigoare la 4 iulie 2012), prin care se sta-
bilea cadrul în care se vor derula relaţiile dintre 
Kabul şi Washington după retragerea completă a 
trupelor. Practic, operaţia militară este înlocuită 
astfel printr-un parteneriat strategic SUA-Afga-
nistan. În ianuarie 2013, liderii celor două state 
au avut o nouă întâlnire în cadrul căreia s-au rea-
firmat angajamentele asumate în acordul semnat 
în 2012, dar în care a fost abordată şi viziunea 
strategică în ceea ce priveşte securitatea, stabili-
tatea şi prosperitatea Afganistanului. 

Totuşi, RI Afganistan nu se bucură încă de 
un nivel acceptabil de securitate şi stabilitate, 
dat fiind că, încă de la invazia sovietică (1979-

1989), Kabulul a alocat resurse mai mult pentru 
luptă decât pentru dezvoltarea ţării. Prin urmare, 
date fiind multiplele provocări din plan politic, 
social şi economic, Afganistan este încă un 
stat slab dezvoltat, cu un nivel de securitate şi 
stabilitate care îl clasează pe primele locuri al 
Indexului Statelor Eşuate (locul 6 în 2012, locul 
7 în 2013)28. 

La orizontul anului 2015, stabilitatea poli-
tică în Afganistan este posibil să rămână slabă, 
în condiţiile desfăşurării unei campanii de in-
surgenţă, în special de către talibani. Transferul 
responsabilităţii pentru securitatea ţării către 
forţele naţionale afgane se va încheia, odată cu 
majoritatea trupelor multinaţionale retrase până 
la sfârşitul acestui an. Incertitudinea generată de 
retragerea majorităţii forţelor internaţionale în 
2014, adăugată la un grad de instabilitate politi-
că ridicat, poate de asemenea indica şi o proba-
bilitate de fragmentare a statului şi continuarea 
conflictului. Actuala dispută pe tema fraudei în 
alegerile prezidenţiale din iunie 2014, este încă 
departe de a se fi încheiat şi va întârzia instala-
rea unui succesor al preşedintelui Hamid Karzai, 
ducând la erodarea încrederii, atât pe plan intern, 
cât şi internaţional, în capacitatea sistemului po-
litic de a gestiona un transfer de putere conform 
regulilor democratice.

Nivelul de securitate al acestei ţări este încă 
unul precar, confruntându-se atât cu riscuri şi 
ameninţări externe, cât mai ales cu vulnerabilităţi, 
dificil de depăşit, a căror limitare presupune 
eforturi susţinute, pe termen lung, precum şi 
angajamentul deplin al autorităţilor naţionale. 
Aceasta cu atât mai mult cu cât, una dintre cele 
mai grave ameninţări la adresa securităţii acestui 
stat, care amplifică şi alte fenomene ce contribuie 
la destabilizarea ţării, precum şi la stagnarea 
acesteia din perspectivă economică şi socială, 
este legată de un fenomen de natură internă – 
insurgenţa. În acest sens, tendinţa generală este 
de escaladare a violenţei şi atacurilor insurgente. 
Aşadar, depăşirea acestor provocări grave de 
securitate este dificil de realizat, mai ales în 

28 The Fund for Peace,  The Fund for Peace, Failed States Index 2013, http://
www.fundforpeace.org/global/?q=fsi, accesat la 1 iulie 
2014.
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absenţa unui sprijin internaţional semnificativ şi 
durabil în materie de securitate, precum şi în plan 
economic şi politic.

Având în vedere complexitatea factorilor 
ce trebuie luaţi în calcul în analiza evoluţiei 
conflictului din Afganistan şi a nivelului de 
securitate naţională a acestuia, putem afirma 
cu siguranţă că viitorul acestui stat depinde, în 
primul rând, de rata de succes al angajamentului 
guvernului de a respecta statul de drept şi de 
a lupta contra corupţiei şi, în al doilea rând, 
de disponibilitatea şi capacitatea comunităţii 
internaţionale de a-şi continua eforturile de a 
aduce pace şi stabilitate, eforturi care, acum, la 
retragerea prezenţei militare ar trebui să nu fie 
urmate de atitudini apatice, ci de un angajament 
reînnoit.

BIBLIOGRAFIE:

1. ***, Country Information and Guidance 
Report: Security, Aghanistan, August 2014, Home 
Office, UK, https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/
f i le /343042/AFGHANISTAN_-_CIG_-_
SECURITY_2014_v_1.0.pdf.

2. ***, Afghanistan National Development 
Strategy. 1387-1391 (2008-2013). A Strategy 
for Security, Governance, Economic Growth 
and Poverty Reduction, pp. 53-55, http://www.
undp.org.af/publications/KeyDocuments/
ANDS_Full_Eng.pdf.

3. ***, Afghanistan’s Insurgency after the 
Transition, Asia Report No. 256, 12, May 
2014, International Crisis Group, http://www.
crisisgroup.org/en/regions/asia/south-asia/
afghanistan/256-afghanistan-s-insurgency-after-
the-transition.aspx.

4. ***, Agreement on Strategic Partnership 
between the Islamic Republic of Afghanistan 
and Republic of India, 4 October 2011, http://
mfa.gov.af/Content/files/Agreement%20on%20
Strategic%20Partnership%20Between%20
The%20Is lamic%20Republ ic%20of%20
Afghanistan%20and%20Republic%20of%20
India.pdf.

5. ***, Critical Threats. Understanding the 

Challenge. Tracking the Threat, http://www.
criticalthreats.org/. 

6. ***, Economist Intelligence Unit, Country 
Report 3rd Quarter 2014, London, UK, URL: 
http://country.eiu.com/afghanistan.

7. ***, Enduring Strategic Partnership 
Agreement between the United States of America 
and the Islamic Republic of Afghanistan, May, 2nd, 
2012, http://www.whitehouse.gov/sites/default/
files/2012.06.01u.s.-afghanistanspasignedtext.
pdf.

8. ***, European Commision, Country 
Strategy Paper, Islamic Republic of Afghanistan, 
2007-2013, Brussels

9. ***,  Interviu cu Şeful Comisiei Financiare 
a Emiratului Islamic, http://shahamat-english.
com/index.php/interviwe/45804-an-interview-
with-the-head-of-%E2%80%98financial-
commission%E2%80%99-of-the-islamic-
emirate, accesat la 12 aprilie 2014. 

10. ***, Islamic Republic of Afghanistan, 
Afghanistan National Development Strategy. 
1387-1391 (2008-2013). A Strategy for Security, 
Governance, Economic Growth and Poverty 
Reduction, http://www.undp.org.af/publications/
KeyDocuments/ANDS_Full_Eng.pdf.

11. ***, The Fund for Peace, Failed States 
Index 2013, http://www.fundforpeace.org/
global/?q=fsi.

12. ***, Treaty of Good Neighbourly 
Friendship and Cooperation between the IR 
of Afghanistan and the People’s Republic 
of China, 19 June 2006,  http://mfa.gov.
af /Content /f i les /Afghanistan-China%20
Frienship%20accord.pdf.

13. ***, United Nations Development 
Programme, „Afghanistan. Millennium 
Development Goals: Progress at a Glance”, 
http://www.undp.org.af/MDGs/AfghanMDGs-
ProgressataGlance.pdf. 

14. ***, World Health Organisation, Country 
cooperation Strategy at a glance, http://www.
who.int/countryfocus/cooperation_strategy/
ccsbrief_afg_en.pdf.

15. DORRONSORO, Gilles, The Taliban’s 
Winning Strategy in Afghanistan, Carnegie 
Endowment for International Peace, 2009, http://



39IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2014

ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

carnegieendowment.org/files/taliban_winning_
strategy.pdf.

16. JAN, Reza, Gauging the Success of 
Pakistan’s North Waziristan Operation, http://
www.criticalthreats.org/pakistan/jan-gauging-
success-nwa-operation-july-25-2014.

17. JAN, Reza, Pakistani Military Operation 
in North Waziristan: Knowing the Battlefield, 
http://www.criticalthreats.org/jan/pakistan-
knowing-the-battlefield-military-operation-in-
north-waziristan.

18. JAN, Reza, What You Need to Know 
About Pakistan’s North Waziristan Operation, 
http://www.criticalthreats.org/pakistan/jan-what-
you-need-to-know-north-waziristan-operation-
june-19-2014.

19. JIBRAN, AHMAD, Pakistan army begins 
ground offensive in North Waziristan capital, 
http://www.reuters.com/article/2014/06/30/
us-pakistan-military-offensive-idUSKBN0F50 
RI20140630. 

20. KATZMAN, Kenneth, Afghanistan: Post-
Taliban Governance, Security and US Policy, 

Congressional Reserach Service Report, May 29, 
2014, http://fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf.

21. MANSFIELD, David, A Report for the 
Afghan Drugs, Inter Departmental Unit of the 
UK Government, July 2008.

22. PETERS, Gretchen, How Opium Profits 
the Taliban, United States Institute of Peace, 
2009.

23. STEINBERG, Guido; WAGNER, Chris-
tian; WŐRMER, Nils, Pakistan against the Tali-
ban, German Institute for International and Se-
curity Affaires, SWP Comments 8, March 2010, 
http://www.afghanwarnews.info/insurgency/
quettashurataliban.htm. 

24. Office of the President of Islamic Repub-
lic of Afghanistan, http://president.gov.af/en/
documents/category/strategic-agreements.

25. Pagina oficială a World Health 
Organization, http://www.who.int.

26. Pagina web oficială a Ministerului 
de Afaceri Interne a Republicii Islamice a 
Afganistanului, http://moi.gov.af/en/page/5076.

27. Pagina web oficială a Reuters, http://
www.reuters.com/



40 IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2014

ACTUALITATEA POLITICO-MILITARĂ

NOILE PROVOCĂRI TERORISTE 
ÎN PENINSULA SINAI –

PRINCIPALE ORGANIZAŢII JIHADISTE
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După revoluţia egipteană din 2011, ordinea 
publică a suferit efectiv un colaps în Peninsula 
Sinai. Mulţii activişti jihadişti condamnaţi au 
fost eliberaţi din închisori. Noi organizaţii 
teroriste au fost formate prin cooperarea 
agenţilor jihadişti evadaţi (ex: Ansar al-Jihad 
din Peninsula Sinai şi Al-Qaeda din Peninsula 
Sinai, Reţeaua Muhammad Jamal sau Ajnad 
Misr). Aceste grupuri sunt similare prin 
aceea că sunt într-o relaţie mai puţin sau mai 
apropiată cu organizaţia globală al-Qaeda, că 
resping autoritatea guvernului Egiptean, pe 
care acestea îl consideră a fi corupt, prin lupta 
jihadului de înfăptuire a Statului Islamic şi prin 
aceea că ţintele lor sunt în principal personalul 
forţelor de securitate egipteane şi, de asemenea, 
conductele egipteano-istraeliene de transport al 
gazului. Mulţi dintre locuitori, care trăiesc sub 
nivelul de subzistenţă şi sub măsuri de natură 
discriminatoare, sunt receptivi la ideologia 
extremistă a acestora şi sunt pe punctul de a pune 
bazele propriul lor emirat Islamic, promovat de 
extremişti. Actualmente, guvernul egiptean vede 
o soluţie în construirea unei legături strânse 
de cooperare cu ţările vecine arabe şi africane 
în lupta împotriva terorismului. Este imperios 
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pentru Cairo să rezolve acestă problemă, 
pentru că un conflict de lungă durată împiedică 
investiţiile străine şi inhibă refacerea situaţiei 
economice critice. 

Cuvinte-cheie: terorism, salafiţi, jihad, 
Egipt, Peninsula Sinai, Israel, Ansar al-Jihad, 
Al-Qaeda.

Introducere

Aproape de graniţa libaneză, 22 de soldaţi au 
decedat în confruntările armate dintre paza militară 
de frontieră egipteană şi contrabandişti, pe data 
de 19 iulie 2014. Ţinta contrabandiştilor era să 
transporte arme în Peninsula Sinai, unde ordinea 
publică a suferit efectiv un colaps după Revoluţia 
Egipteană din 2011. Un vacuum de securitate 
a apărut în regiune după demisia lui Hosni 
Mubarak, care s-a transformat într-o insurgenţă 
organizată. Mulţi activişti jihadişti condamnaţi 
au fost eliberaţi din închisori în urma tulburărilor, 
refugiindu-se apoi în peninsulă. Noi organizaţii 
teroriste s-au format prin cooperarea acestora (ex: 
Ansar al-Jihad din Peninsula Sinai şi Al-Qaeda 
din Peninsula Sinai, Reţeaua Muhammad Jamal 
sau Ajnad Misr). Aceste grupuri sunt similare 
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prin aceea că se află într-o relaţie mai strânsă sau 
mai îndepărtată cu organizaţia globală al-Qaeda, 
resping autoritatea guvernului egiptean, pe care 
îl consideră a fi corupt, prin lupta jihadului de 
înfăptuire a Statului Islamic şi prin aceea că 
ţintele lor sunt, în principal, personalul forţelor 
de securitate egipteane şi de asemenea conductele 
egipteano-istraeliene de transport al gazului.

Violenţele au crescut semnificativ de la 
îndepărtarea preşedintelui Muhammad Morsi 
de la putere, în iulie 2013. Acest val de violenţă 
fără precedent reprezintă o ameninţare majoră 
la adresa Egiptului, pentru că atacurile acestor 
grupuri teroriste din Peninsula Sinai au devenit 
un obicei în centrul ţării, mai ales în Cairo. În 
plus, această situaţie afectează economia ţării, 
astfel că, în conformitate cu unele statistici, 
rezervele valutare curente au scăzut cu 50%, 
în pofida ajutoarelor străine din ultimele 42 de 
luni, rezervele alimentare şi de combustibil ale 
locuitorilor au devenit nesigure şi deficitul de gaz 
natural este în creştere1. Canalul Suez şi interesele 
Occidentului în zonă ar putea deveni ţinte 
pentru aceste activităţi. Ca urmare a atacurilor 
militanţilor şi a eficienţei nesemnificative a 
campaniilor armatei egiptene, relaţiile cu Israelul 
şi Statele Unite au devenit încordate. Aceasta 
înseamnă că activitatea continuă a salafiţilor-
jihadişti poate submina stabilitatea tratatului de 
pace dintre Egipt şi Israel, care este piatra de 
temelie a politicii ţărilor occidentale în Orientul 
Mijlociu. 

1. Ansar al-Jihad din Peninsula Sinai 
şi grupurile Al-Qaeda din Peninsula Sinai

Al-Qaeda din Peninsula Sinai este una 
dintre grupările salafit-jihadiste, constituită 
recent. Locaţia sa exactă este necunoscută, dar 
se presupune a fi undeva în Peninsula Sinai. 
Dimensiunea şi componenţa sa fac, de asemenea, 
subiectul unor controverse, ca şi relaţia cu 
reţelele interne ale al-Qaeda. Ansar al-Jihad, 
considerată a fi aripa militară a organizaţiei, şi-a 
1  Eric TRAGER, „Sisi’s Fearful Egypt”, în The Washin-
gton Institute Improving the Quality of U.S. Middle East 
Policy, 11 iunie, 2014, http://www.washingtoninstitute.
org/policy-analysis/view/sisis-fearful-egypt.

anunţat constituirea pe data de 20 decembrie 
2011. Gruparea s-a angajat să îndeplinească 
„jurământul” defunctului Osama bin Laden şi a 
promis o luptă fermă împotriva „regimului corupt” 
şi a partizanilor acestuia – evreii, americanii şi 
aliaţii lor. Aceasta acuză Israelul şi Statele Unite 
pentru suferinţele poporului egiptean din timpul 
răsturnării de la putere al preşedintelui Hosni 
Mubarak şi a guvernului său, ca şi a aliaţilor 
acestuia.2 Ansar al-Jihad a jurat credinţă liderului 
al-Qaeda, Ayman Zawahiri, în ianuarie 2012.3

Organizaţia este condusă de egipteanul Ramzi 
Mahmoud al-Mowafi, care a călătorit în anii ’90 
în Afganistan, Arabia Saudită şi Pakistan. El s-a 
înrolat voluntar în al-Qaeda în timpul călătoriei, 
remarcându-se şi în final devenind medicul 
personal al lui bin Laden. Mai târziu, a amenajat 
un laborator pentru explozibili în grotele Munţilor 
Tora Bora, unde a gestionat producţia de arme 
chimice a organizaţiei. De aceea, el a devenit 
cunoscut drept „Chimistul”. Oficialii egipteni 
au reuşit să îl aresteze şi instanţa la condamnat 
la închisoare pe viaţă. În timpul tulburărilor din 
2011, acesta a evadat din închisoarea de maximă 
securitate pe data de 30 ianuarie şi a fost văzut în 
Peninsula Sinai în luna august a aceluiaşi an. În 
conformitate cu raportul serviciului egiptean de 
intelligence, el a intrat în contact cu terorişti ai 
Takfir wal-Hijra şi Armata Islamului.4 Mai mult, 
potrivit martorilor, între timp, acesta a pregătit în 
jur de 40 de voluntari cu vârste cuprinse între 15 
şi 40 ani. În timpul pregătirilor, activiştii au avut 
paza asigurată de vehicule purtătoare de rachete 
anti-aeriene şi de către 15 oameni înarmaţi, 
echipaţi cu arme automate şi binocluri militare.5 
2  Bill ROGGIO, „Ansar al Jihad in the Sinai Peninsula 
announces formation” în The Long War Journal, 22 de-
cembrie, 2011.
3 În declaraţiilor lor, organizaţia teroristă s-a subordonat 
puterii Zavahiri-ului şi s-a angajat să continue lupta până la 
formarea unui stat preferat de Islam. (Bill ROGGIO, „An-
sar al Jihad swears allegiance to al Qaeda’s emir” în The 
Long War Journal, 24 ianuarie, 2012.)
4  Mohamed Fadel FAHMY, „Osama bin Laden’s doctor 
resurfaces”, CNN, 17 august, 2011.
5  „Surse locale afi rmă că doctorul lui Bin Laden instruieş-  „Surse locale afirmă că doctorul lui Bin Laden instruieş-
te militanţi sinaiţi, în timp ce oficialii de securitate neagă 
acest fapt ” în Al Arabiya News, 25 august, 2011; David 
BARNETT, “Former bin Laden doctor reportedly heads al 
Qaeda in the Sinai Peninsula” în The Long War Journal, 
17 iulie, 2013.
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Organizaţia teroristă îşi revendică responsa-
bilitatea doar pentru un singur atac pe teren egip-
tean. Atacul terorist menţionat s-a produs pe data 
de 29 iulie 2011, când persoane neidentificate au 
atacat o secţie de poliţie în el-Arish. Asaltul a 
fost urmat de un alt atac în timpul nopţii şi tero-
rişti înarmaţi au aruncat în aer conducta de gaze 
din Sinai cu grenade propulsate de rachete.6 Ac-
ţiunea, care a fost asociată cu mişcarea Armata 
Istamului, potrivit oficialilor egipteni, a dorit să 
evidenţieze creşterea gradului de conştientizare, 
în el-Arish, în aceeaşi zi, referitor la întemeierea 
unui emirat islamic în Peninsula Sinai. 

În urma atacului, Al-Qaeda din Peninsula Si-
nai a făcut publică proclamarea sa prin interme-
diul pamfletelor. Ca şi Armata Islamului, orga-
nizaţia teroristă a chemat la crearea unui emirat 
Islamic bazat pe Sharia. De asemenea, s-a cerut 
abolirea tratatului de pace egipteano-israelian, 
intervenţia forţelor militare egipteme în numele 
Hamasului în Fâşia Gaza, ca şi încetarea politi-
cilor discriminatorii ale guvernului îndreptate 
împotriva beduinilor autohtoni. Experţii subli-
niază în principal importanţa ultimului punct, 
care sugerează că organizaţia teroristă a dorit să 
mărească numărul susţinătorilor săi cu popula-
ţia locală a beduinilor, unde anumite grupuri au 
fost radicalizate de către activiştii al-Qaeda sau, 
cel puţin, au devenit simpatizanţi ai obiectivelor 
al-Qaeda.7 Atacul îndreptat asupra sediului de 
poliţie a condus la concluzia că prezenţa al-Qa-
eda şi-a făcut apariţia în Peninsulă. Aceştia au 
început să amenajeze locaţii pentru pregătire şi 

6 În jur de 100 de mascaţi înarmaţi au ajuns la palat cu 
motociclete şi vehicule 4x4 de teren purtând steaguri cu 
sloganuri islamice, unde au încercat să atace prin surprin-
dere secţia de poliţie. Apărătorii au făcut o rezistenţă împo-
triva acestora cu ajutorul Armatei egiptene şi agresorii au 
fost obligaţi să se retragă după câteva ore de confruntări. 
Un poliţist, un ofiţer militar, trei civili şi unul dintre ataca-
tori au decedat. Numărul victimelor a depăşit 20. Atacul 
îndreptat împotriva conductelor scoase din uz nu s-a soldat 
cu victime. Forţele de Securitate au arestat 15 persoane în 
ziua următoare, suspecatate că au luat parte la asalt. Două 
treimi din deţinuţi sunt palestinieni, ceea ce dovedeşte 
legăturile extinse ale reţelei şi popularitatea sa în rândul 
populaţiilor, ce trăiesc sub limita acceptabilă de sărăcie. 
(Amro HASSAN, „EGYPT: Six dead in assault on Sinai 
police station” în Los Angeles Times, 30 iulie, 2011.)
7  Bruce RIEDEL, „Al Qaeda’s New Sinai Front” în The 
Daily Beast, 21 august, 2011.

să preia controlul asupra anumitor oraşe, potrivit 
unor constatări făcute de către americani.8 Mai 
târziu, Ansar al-Jihad a cauzat prejudicii în câte-
va rânduri conductelor transportatoare de resurse 
energetice, care au suferit atacuri în 14 ocazii în-
tre sfârşitul lui ianuarie 2011 şi sfârşitul lui iulie 
2012, potrivit rapoartelor existente.9 

2. Reţeaua Muhammad Jamal

Reţeaua Muhammad Jamal (MJ) operază în 
special în partea de nord a Penisnulei Sinai şi 
şi-a amenajat tabere de instrucţie în Egipt şi de 
asemenea în Libia. Organizaţia este parte a reţelei 
internaţionale al-Qaeda şi este controlată de către 
Muhammad Jamal Abd-Al Rahim Ahmad Al-
Kashif (cunoscut sub numele de războinic Abu 
Ahmad al-Masri), care a fost descris ca „ultra-
radicalist” de către foştii Jihadişti. Acesta a instruit 
voluntari în Afganistan în vederea construcţiei de 
bombe şi a folosii lor în ultima parte a anilor ’80. 
După întoarcerea sa în Egipt, el a devenit liderul 
aripii operaţionale a Jihadului Islanic Egiptean. 
A fost încarcerat în 2002, dar a fost eliberat, 
iar, de vreme ce mulţi dintre camarazii săi au 
decedat în timpul revoluţiei egiptene din 2011, 
şi-a constituit propria reţea.10 Curând, acesta a 
8  Robin SIMCOX, „An Emerging Threat: al-Qaeda in 
the Sinai Peninsula” în Henry Jackson Society, 30 august, 
2011, disponibil la http://www.henryjacksonsociety.org/
stories.asp?id=2395, accesat la data de 14 iulie, 2014.
9  Organizaţia teroristă îşi revendică responsabilitatea pen-  Organizaţia teroristă îşi revendică responsabilitatea pen-
tru atacul surpriză petrecut în trei etape, pe Autostrada 12, 
în apropiere de Eliat pe data de 18 august, 2011. Asasinii 
erau înarmaţi cu veste suicid cu bombă, grenade, RPG şi 
arme automate. Opt cetăţeni israelieni au decedat şi 40 au 
fost răniţi în seria de atacuri. Forţele israeliene au omorât 
opt militanţi, egiptenii au lichiadat alţi doi şi unul dintre 
făptaşi a declanşat asupra sa dispozitivul explozibil. În tim-
pul confruntărilor armate israelienii au ucis, de asemenea, 
cinci soldaţi egipteni accidental, ceea ce a declanşat o se-
rie de scandaluri diplomatice între cele două ţări. Ulterior, 
agenţiile de intelligence americane au asociat Comitetele 
Populare de Rezistenţă şi Armata Islamului cu evenimen-
tele. (Gabe FISHER, „Sinai terror group claims responsibi-
lity for gas pipeline blasts” în The Times of Israel, 25 iulie, 
2012; Eli LAKE, „Al Qaeda linked to Israeli bus ambush. 
U.S. investigates faction in Sinai” în The Washington Ti-
mes, 22 augustus, 2011.)
10    Mohamed Fadel FAHMY – Tim LISTER – Paul CRUICK-
SHANK, „Militants at large since Arab Spring complicate an-
ti-terrorism efforts” în CNN, 4 octombrie, 2012.
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realizat o cooperare strânsă cu al-Qaeda, datorită 
relaţiei sale cu Ayman Zawahiri. Pe lângă aceasta, 
el a constituit un singur grup, denumit Nasr City 
Cell, împreună cu fostul său camarad, Sheikh 
Adel Shehato. Potrivit surselor, grupul a pus la 
cale câteva atacuri în Egipt. 11

Organizaţia a fost finanţată de Al-Qaeda în 
Peninsula Arabă datorită unor relaţii personale 
ale lui Jamal şi a asigurat un ajutor considerabil 
în introducerea ilegală a voluntarilor în tabăra de 
instrucţie a reţelei Muhammad Jamal. Anterior, 
mulţi membrii cu vizibilitate ai Al-Qaeda în Pe-
ninsula Arabă (printre care şi emirul grupului, 
Nasir al-Wuhayshi) au fost instruiţi în tabăra lui 
Jamal, potrivit scrisorilor găsite în computerul 
său confiscat, după reintrarea sa în arest în 2012. 
Jamal a declarat că el a creat tabere de instrucţie 
în estul Libiei şi în Peninsula Sinai unde a format, 
de asemenea, şi un grup armat. În afară de aces-
tea, el a ordonat pregătirea unor atentatori sinuci-
gaşi şi transportul de cât mai mult armament greu, 
precum mortiere şi rachete.12 Ayman Zawahiri 
i-a susţinut imaginaţia acestuia şi a dat acordul 
pentru atacul ţintelor egiptene şi libiene. Potrivit 
rapoartelor, se pare că Jamal îşi ţine promisiunea 
făcută către Zawahiri. Unii dintre atacatori care 
au luat parte, în septembrie 2012, la bombardarea 
posturilor străine diplomatice ale Statelor Unite 
în Bengazi, soldate cu uciderea ambasadorului şi 
a altor trei americani, au fost instruiţi în unele 
dintre taberele libiene ale lui Jamal, acţiunea ba-
zându-se pe rapoarte de intelligence.13 Ulterior, 
Jamal a mărturisit interogatorilor că el l-a instruit 
pe fostul ofiţer militar Walid Badr, care a încer-
cat să îl ucidă pe ministrul egiptean al internelor 
Mohamed Ibrahim, într-o tentativă sinucigasă cu 

11  Thomas JOSCELYN, „New photos of Nasr City   Thomas JOSCELYN, „New photos of Nasr City 
cell members published” în Threat Matrix, 20 februa-
rie, 2014. (http://www.longwarjournal.org/threat-matrix/
archives/2014/02/new_photos_of_nasr_city_cell_m.php#) 
accesat la data de 13 iulie, 2014.
12  Thomas JOSCELYN, „Communications with Ayman al   Thomas JOSCELYN, „Communications with Ayman al 
Zawahiri highlighted in �Nasr City cell’ case” în The Long 
War Journal, 10 februarie, 2013.
13  Siobhan GORMAN – Matt BRADLEY, „Militant Link 
to Libya Attack. U.S. Tracks Egyptian Operative Freed 
From Prison in Wake of Arab Spring” in The Wall Street 
Journal, 1 octombrie, 2012.

maşină capcană.14 
Când Jamal a fost din nou arestat, în noiembrie 

2012, organizaţia sa nu şi-a încetat activitatea, 
având în vedere pierderea liderului. Actualmente, 
reţeaua încă operează şi are legături puternice cu 
Al-Qaeda din Magrebul Islamic şi Al-Qaeda din 
Peninsula Arabă, ca parte a reţelei internaţionale 
al-Qaeda.15 Departamentul de Stat al SUA a atras 
atenţia, de asemenea, asupra unor legături cu 
diferite grupuri jihadiste europene.16 

În afara reţelelor globale, aceasta caută 
oportunitatea cooperării cu alte celule jihadiste 
egiptene, formate după 2011, pentru a comite 
acte teroriste comune. Potrivit suspiciunilor ofi-
cialilor egipteni, gruparea are legătură cu pla-
nurile al-Qaeda, care s-au pregătit împotriva 
ambasadelor şi intereselor occidentale în Cairo 
în 2013.17 La 7 octombrie 2013, Statele Unite, 
au numit reţeaua Muhammad Jamal şi pe fon-
datorul acesteia ca desemnând în mod special 
terorişti la nivel global. Comitetul Consiliului 
de Securitate al Naţiunilor Unite a urmat acest 
exemplu două săptămâni mai târziu.18 

14  Ulterior, Ansar Bayt al-Maqdis şi-a revendicat respon-  Ulterior, Ansar Bayt al-Maqdis şi-a revendicat respon-
sabilitatea pentru acţiuni. (Zack GOLD, „Security in the 
Sinai: Present and Future” ICCT Research Paper, Martie 
2014. p. 9, http://www.icct.nl/download/file/ICCT-Gold-
Security-In-The-Sinai-March-2014.pdf, accesat la data de 
13 iulie, 2014.
15  „Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Adds   „Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Adds 
Two Entries to its Sanctions List” in Department of Public 
Information News and Media Division New York, 21 oc-
tombrie, 2013. (http://www.un.org/News/Press/docs/2013/
sc11154.doc.htm) acceesat la data de 13 iulie, 2014.
16  Arshad MOHAMMED, „U.S. brands Egyptian Mu-  Arshad MOHAMMED, „U.S. brands Egyptian Mu-
hammad Jamal as �global terrorist” în Reuters, 7 octom-
brie, 2013.
17 Potrivit anunţului făcut de Mohamed Ibrahim, pe data  Potrivit anunţului făcut de Mohamed Ibrahim, pe data 
de 11 mai 2013, oficialii egipteni au arestat o celulă al-Qae-
da, constând în trei membrii. Prizonierii au plănuit să atace 
o ambasadă occidentală. Acesta a afirmat că poliţia egip-
teană a găsit 10 kg de material explozibil şi instrucţiuni 
de producere a bombelor şi rachetelor în timpul arestului. 
Ministrul de interne a afirmat, de asemenea, că teroriştii au 
avut instrucţiuni anterioare din partea celulei teroriste Nasr 
City (Thomas JOSCELYN, „Egyptian interior minister: Al 
Qaeda cell plotted suicide attack against Western embassy” 
în The Long War Journal, 11 mai, 2013.)
18  Arshad MOHAMMED, „U.S. brands Egyptian   Arshad MOHAMMED, „U.S. brands Egyptian 
Muhammad Jamal as „global terrorist” în Reuters, 7 
octombrie, 2013; „Security Council Al-Qaida Sanctions 
Committee Adds Two Entries to its Sanctions List” în 
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Este important de subliniat faptul că reţeaua 
nu şi-a atribuit responsabilitatea pentru niciunul 
dintre atacurile din Egipt. Acest lucru poate fi 
curios pentru faptul că reţeaua a procurat o par-
te semnificativă a armelor din Peninsula Sinai, 
potrivit scrisorilor lui Jamal-Zawahiri, citate de 
oficiali.19 

3. Ajnad Misr

Ajnad Misr (Soldaţii Egiptului) este cea mai 
nou formată organizaţie teroristă egipteană care a 
fost alcătuită după îndepărtarea de la putere a isla-
mistului Mohamed Morsi. S-a discutat problema 
constituirii acesteia la data de 23 ianuarie, 2014. 
Organizaţia teroristă a afirmat că va lupta împo-
triva „organelor criminale ale regimului”, care au 
umilit poporul egiptean şi l-au împiedicat să îşi 
exercite datoriile sale religioase.20 Ulterior, a fost 
clar pentru toată lumea, din declaraţiile şi actele 
sale, că termenul de „organe criminale” se referă 
în principal la forţele de securitate, care au con-
tinuat campania de arestare a femeilor şi fetelor. 
De asemenea, acestea au lansat atacuri în fieca-
re vineri, ucigând şi abuzând oameni nevinovaţi 
fără a fi pedepsiţi, potrivit viziunii organizaţiei 
teroriste.21 Organizaţia a promis îndurare doar 
pentru aceia care au dezertat şi au regretat acest 
fapt. De asemenea, a afirmat că doreşte să conti-
nue lupta până atunci când „justiţia va triumfa şi 
un stat acceptat de forţa divină va fi constituit”.22 
Cele peste 12 atacuri din Cairo şi vecinătate arată 
Department of Public Information News and Media 
Division New York, 21 octombrie, 2013, http://www.
un.org/News/Press/docs/2013/sc11154.doc.htm, accesat la 
data de 13 iulie, 2014.
19  Thomas JOSCELYN, „Al Qaeda’s Expansion in   Thomas JOSCELYN, „Al Qaeda’s Expansion in 
Egypt: Implications for U.S. Homeland Security” in Foun-
dation for Defense of Democracies, Washington D.C., 
11 februarie, 2014, http://docs.house.gov/meetings/HM/
HM05/20140211/101734/HHRG-113-HM05-Wstate-Jos-
celynT-20140211.pdf, accesat la data de 14 Iulie, 2014.
20  „New militant Jihadi group formed in Egypt claims   „New militant Jihadi group formed in Egypt claims 
responsibility for attacks on police” în Associated Press, 
1 februarie, 2014.
21 „New Egyptian militant group claims responsibility  „New Egyptian militant group claims responsibility 
for Giza bombing” în Associated Press, 8 februarie, 2014; 
Staff Writer “Jihadist group Ajnad Misr claims Cairo bom-
bings” în Al Arabiya, 2 aprilie, 2014.
22  „New Egyptian militant group claims responsibility for   „New Egyptian militant group claims responsibility for 
Giza bombing” în Associated Press, 8 februarie, 2014.

exact determinarea puternică a acestora. Ajnad 
Misr a fost trecută pe lista organizaţiilor teroriste 
de către Curtea pe Problematici de Urgenţă (Ur-
gent Matters Court) din Cairo, în data de 22 mai, 
2014.

Sediul central al grupării nu a putut fi localizat 
cu precizie până acum. Unii l-au considerat a fi 
în Peninsula Sinai, alţii îl localizează în interiorul 
teritoriului egiptean. În aprilie 2014, Mohamed 
Ibrahim, ministrul de interne, a descris Ajnad 
Misr ca o ramificaţie a Ansar Bayt al-Maqdis şi 
a susţinut că un membru vizibil al Frăţiei Musul-
mane, Osama Yassin, ar fi în spatele acesteia. El 
a afirmat că gruparea ar fi compusă, în principal, 
din studenţi ai Frăţiei care au legături cu mişca-
rea studenţilor împotriva loviturii.23 Ansar Bayt 
al-Maqdis poate confirma acest fapt, având în ve-
dere referirile ce au fost făcute în câteva rânduri 
la Ajnad Misr ca fraţi.24

4. Campania „Răsplată pentru viaţă”

Se pare că Ajnad Misr a comis atacuri tero-
riste, în principal îndreptate împotriva oficialilor, 
chiar şi înainte de înfiinţarea sa propriu-zisă, po-
trivit investigaţiilor şi declaraţiilor grupului. Sol-
daţii Egiptului au înfăptuit primul atac pe data de 
20 noiembrie 2013, când au aruncat un dispozitiv 
explozibil asupra unui punct de control al poliţiei 
din Cairo. 25

Aceştia au comis nu mai puţin de alte opt 
tentative cu bombe artizanale, până la data de 2 
aprilie 2014.26 Elementul comun al acestor acţiuni 

23  al-Masry AL-YOUM, „Interior Ministry: Soldiers   al-Masry AL-YOUM, „Interior Ministry: Soldiers 
of Egypt formed by MB leader” în Egypt Independent, 
19 aprile, 2014.
24  David BARNETT, „Ajnad Misr claims 3 more attacks   David BARNETT, „Ajnad Misr claims 3 more attacks 
in Cairo area” in Threat Matrix, 18 aprilie, 2014, http://
www.longwarjournal.org/threat-matrix/archives/2014/04/
ajnad_misr_claims_three_more_a.php#, accesat la data de 
15 iulie , 2014.
25  Patru ofi ţeri ai poliţiei au fost răniţi şi o baracă a fost   Patru ofiţeri ai poliţiei au fost răniţi şi o baracă a fost 
distrusă în urma atacului. În aceeaşi zi, o maşină capcană 
a omorât 11 soldaţi şi a rănit alţi 34 în Peninsula Sinai. 
(„Cairo bomb attack wounds 4 police security” in AFP, 20 
noiembrie, 2013.)
26  O bombă amplasată pe marginea drumului, într-un tu-  O bombă amplasată pe marginea drumului, într-un tu-
fiş, a rănit doi ofiţeri ai poliţiei în data de 25 noiembrie. O 
ambuscadă, executată cu ajutorul grenadelor şi focurilor de 
armă, a rănit un alt oficial pe data de 7 ianuarie 2014. Două 
explosive amplasate pe autostrada principală, a rănit un alt 
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a fost acela că ei au avut ca ţintă, în principal, 
infrastructura şi vehiculele poliţiei egiptene 
(bombardamentul Al-Azhar-ului, din 29 martie 
2014, a fost singura excepţie), că au utilizat, în 
general, două bombe în apropierea ţintelor lor, 
şi că, în mod surprinzător, nicio persoană nu 
a decedat ca urmare a acestora (per total s-au 
înregistrat 12 răniţi). Totuşi, bombardamentul din 
2 aprilie a dovedit radicalizarea şi de asemenea 
îmbunătăţirea metodelor şi echipamentelor 
mişcării Soldaţilor Egiptului. Cu această ocazie, 
ei au aruncat în aer trei bombe artizanale în 
apropierea Facultăţii de Inginerie din cadrul 
Universităţii Cairo, care s-a soldat cu decesul 
unui general de brigadă al poliţiei şi cu rănirea a 
cinci dintre subalternii acestuia. 27 

Acest asasinat a dovedit tuturor faptul că lideri 
de cele mai înalte ranguri ai forţelor de securita-
te nu se pot simţi în siguranţă. Dorinţa făptaşilor 
a fost, cu bună ştiinţă, să îi ucidă, nu numai să 
îi rănească pe aceştia. Ulterior, ei s-au mulţumit 
doar cu vătămarea ţintelor de cel mai înalt rang, 
iar în prima jumătate a lunii aprilie, în alte două 
tentative, aceştia au activat doar bombe artizana-

ofiţer, în 31 ianuarie 2014. Şase ofiţeri ai poliţiei au fost 
răniţi într-un atac cu bombă în apropierea unui punct de 
control în Gaza, pe 7 februarie 2014. Niciun rănit nu a fost 
înregistrat în atacul împotriva poliţiei Talbiya din Cairo pe 
data de 24 ianuarie, în cazul maşinii de poliţie avariate pe 
un pod pe data de 7 februarie, în bombardamentul din apro-
pierea ambasadei israeliene din 11 martie, de asemenea în 
explozia ce a avut loc la poarta Universităţii Al-Azhar pe 
data de 29 martie.
(„Blast at Cairo checkpoint wounds two police” în AFP, 25 
noiembrie, 2013; „Bomb thrown in drive-by attack on Cai-
ro police” în Reuters, 7 ianuarie, 2014; „New militant Jiha-
di group formed in Egypt, claims responsibility for attacks 
on police” în Associated Press, 1 februarie, 2014; „New 
Egyptian militant group claims responsibility for Giza 
bombing” în Associated Press, 8 februarie, 2014; „Bomb 
explodes near Israeli embassy in Cairo, no one hurt” în Re-
uters, 11 martie, 2014; „Bomb explodes close to Al-Azhar” 
în Mada Masr, 29 martie, 2014.)
27 Două dintre dispozitive au explodat într-o succesiune  Două dintre dispozitive au explodat într-o succesiune 
rapidă şi au omorât pe loc Generalul de Brigadă Tarek al-
Mergawi, şeful poliţiei provinciei Giza. A treia detonare, 
mult mai mică, s-a produs după mai puţin de două ore, 
când poliţia şi jurnaliştii s-au strâns la faţa locului. Printre 
victime s-a aflat şi generalul maior Abdel-Raouf El-Sirafy, 
delegatul defunctului al-Mergawi. (Staff Writer „Jihadist 
group Ajnad Misr claims Cairo bombings” în Al Arabiya, 
2 aprilie, 2014.)

le „unu-la-unu”.28 Trebuie să subliniem faptul că 
putem considera bombardamentele din 15 aprilie 
ca un moment decisiv, deoarece acestea au făcut 
şi o victimă din rândul civililor alături de doi an-
gajaţi ai poliţiei, chiar dacă Ajnad Misr evidenţi-
ază în câteva rânduri, în declaraţiile sale, că şi-a 
dorit să evite rănirea persoanelor civile. 29

Pe data de 17 aprilie, Ajnad Misr a transmis 
primul său mesaj video. Acesta a fost dedicat 
mamelor ucise, rănite sau arestate de forţele de 
securitate. Într-un film de aproximativ 23 minu-
te, ei au condamnat politica guvernului, pe care 
ei au continuat să o numească anti-islamică şi şi 
au confirmat responsabilitatea pentru opt acţiuni 
anterioare.30

Ziua următoare, în jurul orei 10 p.m, ei 
au lansat o altă bombă asupra renumitului 
cartier Mohandessin şi l-au omorât pe maiorul 
Mohammed Gamal Eddin, rănind, de asemenea, 
un ofiţer de rang înalt şi alte două persoane.31 

28  Atacul de pe data de 10 aprilie, dus la îndeplinire prin-  Atacul de pe data de 10 aprilie, dus la îndeplinire prin-
tr-o bombă artizanală amplasată sub o maşină, a rănit un 
căpitan al poliţiei rutiere, afectându-i piciorul. („Bomb 
Wounds Egyptian Policeman in Cairo Suburb” în Ma’an 
News Agency, 11 aprilie, 2014.)
29  Potrivit organizaţiei teroriste, aceasta a anulat multe   Potrivit organizaţiei teroriste, aceasta a anulat multe 
operaţiuni, din cauza faptului că nu a intenţionat să răneas-
că niciun trecător neviovat cu schijele împrăştiate din în-
cărcătură. Totuşi, nu este clar de ce au bombardat una din-
tre intersecţiile agglomerate ale Pieţei al-Galaa pe data de 
15 aprilie 2014. („Bomb Attack in Cairo Wounds 2 Police, 
Civilian” în Ma’an News Agency, 7 aprilie, 2014; David 
BARNETT, „Ajnad Misr claims 3 more attacks in Cai-
ro area” în Threat Matrix, 18 aprilie, 2014 – http://www.
longwarjournal.org/threat-matrix/archives/2014/04/ajnad_
misr_claims_three_more_a.php#, accesat la data de 15 iu-
lie, 2014; Staff Writer „Jihadist group Ajnad Misr claims 
Cairo bombings” în Al Arabiya, 2 aprilie, 2014.)
30  În prima parte a video-ului, membrii ai forţei de secu-  În prima parte a video-ului, membrii ai forţei de secu-
ritate puteau fi văzuţi atacând protestatarii şi luând cu asalt 
deţinuţii. A doua parte a video-ului arată urmările acţiunilor 
grupării Ajnad Misr. Video-ul se încheie cu un mesaj care 
transmite o promisiune de revanşă pentru femeile captive 
şi ameninţă pe cei ce le vatămă. (David BARNETT, „Aj-
nad Misr releases first video of attacks” în Threat Matrix, 
17 aprilie, 2014, http://www.longwarjournal.org/threat-
matrix/archives/2014/04/ajnad_misr_releases_first_vide.
php#, accesat la data de 15 iulie, 2014.)
31  Dispozitivul exploziv a fost detonat în jurul orei 10 p.m.   Dispozitivul exploziv a fost detonat în jurul orei 10 p.m. 
ora Cairo, în apropierea unui punct de traffic, în aglomeratul 
scuar Lebanon. Declaraţiile martorilor au fost antinomice 
în raport cu amplasarea bombei. Potrivit unora, acesta a 
fost ascunsă dinainte înăuntrul oficiului pentru trafic. Alţii 
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Cinci zile mai târziu, o altă tentativă s-a produs, 
un general de brigadă fiind omorât, iar doi recruţi 
fiind răniţi.32

În data de 27 iunie, Ajnad Misr a anunţat că 
amplasase mai devreme câteva bombe în jurul 
palatului prezidenţial. Acesta a avertizat trecăto-
rii pentru a fi atenţi, în vederea evitării victimelor 
civile. Trei zile mai târziu, doi ofiţeiri ai poliţiei 
de rang inferior au decedat şi alţi zece au fost ră-
niţi în explozia din exteriorul palatului Ittihadiya, 
reşedinţa preşedintelui Abdel-Fattal el-Sissi. Ata-
cul a fost un alt exemplu edificator şi a dovedit că 
cele mai securizate locaţii nu pot oferi un adăpost 
sigur împotriva bombardamentelor, care au fost 
între timp perfecţionate de către terorişti.33

Concluzii

După revoluţia egipteană din 2011, s-au format 
câteva noi organizaţii jihadiste. Acestea sunt 
într-o relaţie mai mult sau mai puţin strânsă cu 
organizaţia globală a Al-Qaedei. Poziţia acestora 
şi operaţiunile lor sunt facilitate de faptul că s-a 

afirmă că bomba a fost aruncată de pe un pod deasupra 
oficiului pentru trafic de către făptaşi neidentificaţi. 
(David BARNETT, „Ajnad Misr claims 3 more attacks 
in Cairo area” în Threat Matrix, 18 aprilie, 2014, http://
www.longwarjournal.org/threat-matrix/archives/2014/04/
ajnad_misr_claims_three_more_a.php#, accesat la data de 
15 iulie, 2014; Maggie MICHAEL, „Blast in busy Cairo 
square kills 1 police officer” în Associated Press, 18 aprilie, 
2014.)
32 Generalul de brigadă Ahmed Zaki a fost sfârtecat de  Generalul de brigadă Ahmed Zaki a fost sfârtecat de 
bomba amplasată sub maşina personală în afara casei sale. 
Această acţiune a confirmat declaraţia mişcării Ajnad Misr, 
potrivit căreia atacul lor nu poate fi considerat ca un raid 
la întâmplare. Aceştia şi-au planificat cu acurateţe opera-
ţiunea şi şi-au estimate corect rutina zilnică şi traseul, ca 
şi însoţitorii ţintelor lor. (Tom PERRY, „Two policemen, 
militant killed in Egypt”, Reuters, 23 aprilie, 2014.)
33  Pe semne, experţii Ajnad Misr au studiat timp de luni   Pe semne, experţii Ajnad Misr au studiat timp de luni 
întregi cum dezamorsează poliţia bombele. Din experienţă, 
se pare că ei au putut construi un asemenea dispozitiv nou, 
care nu putea fi detectat de echipamentul obişnuit. Dovada 
acestui fapt este cazul celor doi ofiţeri ai poliţiei, care au 
fost ucişi în timpul amplasări bombelor. 
(Maggie FICK, „Two police officers killed in bomb blasts 
near Cairo palace”, Reuters, 30 iunie, 2014.; Sayed RE-
HAB, „AJnad Misr claims palace blasts that killed two”, Z 
News, 2 iulie, 2014.)

dezvoltat o zonă potenţial nesigură în Peninsula 
Sinai, în ultimii ani. Mulţi locuitori, care 
trăiesc sub nivelul de subzistenţă şi sub măsuri 
discriminatorii, sunt receptivi la ideologiile 
extremiste ale acestor organizaţii şi sunt pe 
punctul de a înfiinţa propriul lor emirat islamist, 
promovat de extremisti. Situaţia este cât se poate 
de serioasă datorită faptului că ordinea publică 
a suferit un colaps după revoluţia egipteană din 
2011 şi faptului că întărirea înarmării se face 
continuu din Libia. 

Organizaţiile teroriste cresc oportunitatea 
de a slăbi autoritatea guvernului egiptean şi au 
condus, în ultimii ani, zeci de atacuri împotriva 
forţelor de securitate. Acum, guvernul egiptean, 
ale cărui măsuri au fost criticate în repetate rân-
duri de personalităţi politice, vede o soluţie în 
construirea unei cooperări strânse cu ţările sale 
vecine arabe şi africane, în lupta împotriva tero-
rismului. Din fericire, organizaţiile teroriste pri-
mesc doar un sprijin marginal în zonele urbane, 
zone dens populate. 

Considerăm că Ajnad Misr este cel mai peri-
culos grup terorist dintre cele menţionate anteri-
or. Nu există nicio informaţie despre conducerea 
şi dimensiunea organizaţiei. Actualmente, acesta 
operează în regiunea situată în interiorul Egip-
tului, în principal în capitală. Asemenea mişcării 
Ansar al-Jihad şi grupurilor al-Qaeda, cele mai 
întâlnite tipuri de atacuri sunt cele cu bombe în-
dreptate împotriva personalului de securitate. 

Totuşi, există o diferenţă esenţială între 
aceste organizaţii, Ansar al-Jihad operează în 
special în partea nordică a Peninsulei Sinai şi are 
ca ţinte principale cele de natură economică, ca 
de exemplu conducte de transport a resurselor 
energetice. 

Considerăm că cea mai puţin periculoasă 
organizaţie este reţeaua Muhammad Jamal. Nu 
cunoaştem niciun fel de atac atribuit acestei 
grupări. Mai mult, structura organizaţiei 
teroriste a fost slăbită ca urmare a rearestării lui 
Muhammad Jamal în noiembrie 2012. În acelaşi 
timp, dorim să subliniem faptul că acest grup este 
actualmente activ şi oferă un ajutor considerabil 
militanţilor străini în taberele de instrucţie. În 
acest caz, soluţia problemei ar putea fi explorarea 
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şi distrugerea acestor baze nu numai în Egipt, ci 
şi în Libia şi Fâşia Gaza, de asemenea, pentru 
o perioadă scurtă. Bineînţeles, acest deziderat 
necesită o amplă cooperare internaţională în zonă, 
realizată cu sprijin moral, politic şi material din 
partea Occidentului. 

De altfel, este imperios pentru Cairo să re-
zolve acestă problemă, deoarece un conflict des-
făşurat pe o perioadă îndelungată de timp des-
curajează investiţiile străine. Turismul, ce este 
una dintre principalele surse de venit ale ţării, a 
fost redus de asemenea din cauza demonstraţiilor 
„anti-loviturii de stat”, bombardamentelor şi in-
surgenţei Jihadiste în Peninsula Sinai. Câştigurile 
sunt extrem de necesare pentru refacerea situaţiei 
economice critice. 

Traducere din limba engleză de Cătălina 
Todor, voluntar în cadrul Centrului de Studii 
Strategice de Apărare şi Securitate.
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Odată cu căderea comunismului şi dispariţia 
principalului inamic al lumii libere – URSS, 
atât SUA cât şi aliaţii acestora au sperat că 
societatea îşi va croi calea spre o eră în care 
pacea şi securitatea la nivel internaţional să ia 
locul tensiunilor, crizelor şi confruntărilor din 
timpul Războiului Rece. Însă maniera în care 
anii ’90 au debutat a determinat o reorientare 
a poziţiei statelor care au înţeles că dispariţia 
pericolului generat de Uniunea Sovietică cu 
toate implicaţiile pe care ambiţiile sale le-au avut 
asupra securităţii internaţionale este departe de 
a fi uşurat situaţia. 

Aceasta deoarece perioada în care trăim este 
la fel de bogată în tensiuni şi conflictualitate, 
chiar dacă situaţiile de criză şi confruntările 
nu se manifestă la intensitatea celor din timpul 
Războiului Rece, când pericolul declanşării 
unui atac nuclear a dus omenirea într-o situaţie 
dramatică. 

Cuvinte-cheie: securitate internaţională, 
crize, conflicte, pace, riscuri, ameninţări.

Introducere

Fără îndoială, Războiul Rece a fost una 
dintre cele mai interesante perioade ale istoriei 
omenirii, în primul rând datorită modului în 
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care a fost purtat. Dacă perioada de dinainte de 
acesta a fost marcată de războaiele de tip clasic, 
purtate după logica clausewitziană, excepţie 
făcând cel de al Doilea Război Mondial, când 
au fost utilizate pentru prima (şi ultima, până la 
acest moment) dată armele atomice, perioada de 
confruntare dintre cei „Doi Mari” avea să aducă 
în prim plan un nou mod de a purta un război: 
indirect, prin acţiuni subversive, prin intermediul 
actorilor interpuşi, în timp ce tensiunile dintre 
cele două superputeri – Statele Unite ale Americii 
şi Uniunea Sovietică au rivalizat, cu evitarea însă 
a unei confruntări directe, care ar fi putut pune 
omenirea în faţa unui pericol major. 

Cu alte cuvinte, Războiul Rece a reprezentat 
un episod tensionat al istoriei, fiind caracterizat 
de o perioadă extrem de prolifică pentru situaţiile 
de criză, fapt pentru care reprezintă o etapă a 
istoriei de referinţă atunci când vorbim despre 
crize. Ulterior, încheierea sa, ca urmare a căderii 
Cortinei de Fier şi imploziei Uniunii Sovietice, 
a generat ample mutaţii pe scena relaţiilor 
internaţionale, mutaţii care au determinat în mod 
ineluctabil modificări în evoluţia conceptului 
de securitate pe toate palierele caracteristice 
acesteia. Totodată, finalizarea Războiului Rece a 
adus speranţă la nivelul comunităţii internaţionale 
privind faptul că, odată cu dispariţia Uniunii 



50 IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2014

SECURITATE ŞI STRATEGIE MILITARĂ

Sovietice din lupta pentru supremaţia mondială, 
cooperarea va lua locul confruntării în relaţiile 
dintre state, lumea având şansa să devină mai 
paşnică. Faptul că nu s-a întâmplat aşa o dovedeşte 
numărul mare de crize şi conflicte ce au luat 
naştere şi s-au consumat în perioada post-Război 
Rece. Acestea, chiar dacă nu au fost la fel de 
periculoase precum cele din perioada anterioară, 
când iminenţa unui război nuclear între cele două 
superputeri a semănat spaimă şi groază la nivel 
internaţional, s-au dovedit suficient de complexe 
pentru a ridica probleme din punct de vedere al 
securităţii. 

Trecerea a aproximativ 25 de ani de la 
căderea Cortinei de Fier, eveniment ce a 
produs importante mutaţii atât la nivel regional 
– pe teritoriul bătrânului continent –, dar şi 
internaţional, SUA câştigând în faţa statului 
sovietic lupta pentru supremaţia mondială, nu a 
reuşit să aşeze lucrurile într-o astfel de manieră 
încât lumea să devină acel spaţiu paşnic mult 
dorit, lipsit de războaie şi confruntări de orice fel. 
Aceasta face ca perioada pe care o traversăm, ca 
urmare a plurivalenţei factorilor care stau la baza 
declanşării unor situaţii tensionate, la care se 
adaugă interesele aproape întotdeauna divergente 
ale actorilor internaţionali, să fie una bogată în 
tensiuni şi manifestări conflictuale pe niveluri 
diferite de intensitate, însă întotdeauna privite 
cu îngrijorare de comunitatea internaţională şi de 
statele direct sau indirect afectate de acestea.

1. Scurtă prezentare a situaţiilor de criză

Criza reprezintă un eveniment extrem care, 
prin modificările pe care le poate produce într-o 
perioadă foarte scurtă de timp, are capacitatea să 
aducă prejudicii importante actorului internaţional 
afectat, în cazul statelor, fiind vorba despre 
evenimente ce ameninţă valorile fundamentale 
ale acestora. Plecând de la efectele pe care o 
criză le poate avea, o astfel de situaţie necesită 
un răspuns imediat, bazat pe o coordonare în 
distribuirea resurselor, facilităţilor şi eforturilor 
necesare într-un astfel de context, dincolo de cele 
disponibile în situaţiile normale. Mai mult, faptul 
că o criză deficitar gestionată poate atrage după 

sine crearea unei alte crize sau trecerea celei 
existente într-o etapă mult mai periculoasă, face 
ca astfel de situaţii să fie tratate de către cei care 
le gestionează cu maximă seriozitate. 

Având în vedere faptul că o situaţie de 
criză poate fi declanşată de o multitudine de 
factori, cu tipologii diferite, dar şi a multiplelor 
moduri în care acestea se pot manifesta, crizei 
i s-au atribuit mai multe definiţii, formulate de 
specialişti şi analişti în domeniile în care acestea 
se pot manifesta, de dicţionare explicative sau de 
specialitate, precum şi de documente elaborate 
de organizaţii internaţionale relevante. Astfel, 
Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX) 
explică criza ca fiind o „manifestare a unor 
dificultăţi (economice, politice, sociale etc); 
perioadă de tensiune, de tulburare, de încercări 
(adesea decisive) care se manifestă în societate; 
lipsă acută (de mărfuri, de timp, de forţă de 
muncă)”.1 Un alt lexicon, Dicţionarul de ştiinţe 
umane defineşte criza ca fiind „o perioadă de 
tulburare sau de dezechilibru”, vorbind despre 
teorii care concep desfăşurarea istoriei ca pe o 
succesiune de crize şi de stabilitate.2

Din cauza numărului mare de situaţii de 
criză manifestate în relaţiile internaţionale şi 
în domeniile conexe, definiţii ale crizei sunt 
regăsite şi în dicţionare de specialitate. Astfel, 
Dicţionarul diplomatic defineşte criza ca fiind 
„un moment critic care intervine în evoluţia vieţii 
internaţionale, a raporturilor dintre state, a unui 
sistem, regim sau guvern. Asemenea momente, 
fie că este vorba despre viaţa internă a unui 
stat sau de cea internaţională, se caracterizează 
prin ascuţirea contradicţiilor, apariţia unor 
fenomene de încordare, schimbări în raport de 
forţe”.3 Dicţionarul de relaţii internaţionale 
consideră criza ca fiind „un moment de cotitură 
în relaţiile dintre actori sau dintre actori şi mediul 
înconjurător”, iar cazuri care pot fi asociate unei 
astfel de situaţii sunt multiple, numai în perioada 

1 ***DEX – Dicţionar explicativ al limbii române, 
Ediţia a II-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 
1998, p. 241. 
2  François GRESLE, Michel PANOFF, Michel PERRIN, 
Pierre TRIPIER, Dicţionar de ştiinţe umane, Editura Ne-
mira, Bucureşti, 2000, p. 75. 
3 ***Dicţionar Diplomatic, Editura Politică, Bucureşti, 
1979, p. 315.
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Războiului Rece existând mai multe exemple 
concludente: cele două crize ale Berlinului (1948 
şi 1961), criza Suezului (1956), criza rachetelor 
din Cuba (1962) ş.a.

Diversitatea de factori care stau la baza 
declanşării crizelor face din acestea situaţii 
care „se cer studiate, analizate, monitorizate şi 
soluţionate”4, iar pentru a putea găsi o rezolvare 
la problemele apărute ca urmare a crizelor este 
nevoie să înţelegem cauzele, conjuncturile 
generate şi efectele pe care ele le pot avea. 
Analizarea modul diferit în care crizele se 
formează, precum şi plurivalenţa factorilor 
generatori oferă posibilitatea împărţirii lor în 
funcţie de mai multe criterii de clasificare, 
printre care: domeniul de manifestare (crize 
politice, diplomatice, economice, militare, 
sociale etc.); după origine şi cauze declanşatoare 
(crize progresive şi subite, voluntare şi 
fortuite); după spaţiul de manifestare (locale, 
naţionale, bilaterale, regionale, continentale şi 
internaţionale); după resursele implicate (crize 
de resurse umane, crize demografice, de materii 
prime, financiare, bancare etc.); după modul de 
manifestare în intensitate (crize violente, latente); 
după gradul de complexitate (simple, complexe, 
combinate); alte genuri de crize: de autoritate, a 
învăţământului, a industriei, sanitară, a petrolului, 
a gazelor, a anumitor produse etc.5; după calitatea 
şi caracteristicile entităţilor angajate există 
crize: interetnice, religioase, inter sau intra-
civilizaţionale, inter-instituţionale, inter-categorii 
sociale, profesionale.6

Criteriile care împart crizele în funcţie de modul 
lor de manifestare, actorii implicaţi, domeniul în 
care se desfăşoară, asigură o prezentare oarecum 
generală a acestora, însă trebuie avut în vedere 
faptul că o criză nu se limitează în mod strict la 
zona în care se manifestă. Altfel spus, o situaţie 
de acest gen nu este neapărat nevoie să aparţină 
strict numai uneia din clasificările mai sus 
menţionate. Există o multitudine de exemple de 
crize care, ca urmare a complexităţii factorilor 
4  Gheorghe VĂDUVA, Mihai-Ştefan DINU, Crizele poli-
tico-militare ale începutului de mileniu, Editura Universi-
tăţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2005, p. 7.
5  Dorel  BUŞE, Managementul crizelor şi conflictelor re-
gionale, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 
2006, pp. 48 – 62.
6  Gheorghe VĂDUVA, Mihai-Ştefan DINU, op. cit., p. 17.

care stau la baza declanşării lor, a evoluţiei şi 
a etapelor parcurse pe intervalul cuprins între 
debutul acesteia şi momentul în care se încheie, 
pot fi incluse în mai multe tipologii. Astfel, o criză 
internă care ia naştere în perimetrul graniţelor 
unui stat, poate depăşi pe parcursul evoluţiei 
sale frontierele acestuia, extinzându-şi efectele 
în proximitatea sa geografică, la nivel regional, 
sau chiar internaţional. Iar cel mai bun exemplu 
recent în acest sens este criza din Siria, care în 
cei peste patru ani de la momentul declanşării 
s-a transformat dintr-o criză internă – generată 
de dorinţa unei părţi a sirienilor de a-l înlătura 
pe Bashar al-Assad de la putere –, într-o criză 
regională, care afectează puternic statele din jurul 
Siriei (problema refugiaţilor, riscuri de securitate 
determinate de deschiderea graniţelor etc.), însă 
cu puternice reverberaţii la nivel internaţional.

2. Introducere în problematica securităţii 
internaţionale

Iniţiativa înfiinţării unei organizaţii 
internaţionale în domeniul securităţii imediat 
după Primul Război Mondial a avut la bază 
dorinţa celor care au susţinut-o de a crea un mediu 
propice pentru instaurarea unei păcii durabile la 
nivel internaţional. Liga Naţiunilor a eşuat însă 
lamentabil în exercitarea atribuţiilor care i-au 
fost atribuite, iar cea mai elocventă dovadă în 
acest sens este însăşi declanşarea celei de a doua 
conflagraţii mondiale în toamna anului 1939. 

Ulterior, Războiul Rece a lăsat urme adânci 
în relaţiile dintre actorii internaţionali statali şi 
nestatali, contribuind în mod hotărâtor la crearea 
unui climat de neîncredere pe scena internaţională. 
Multitudinea de crize şi conflicte care au marcat 
istoria omenirii, la care se adaugă cele manifestate 
în prezent, au generat temeri legat de posibilitatea 
declanşării unor războaie distructive, ceea ce a 
făcut ca, la nivel internaţional, în special actorii 
relevanţi, să devină tot mai conştienţi de faptul 
că acest tip de manifestări în relaţiile dintre state 
trebuie, dacă nu evitate – situaţie puţin probabilă 
–, cel puţin menţinute la un nivel în care pericolul 
pe care îl generează să nu ducă la o deteriorare 
a stării de securitate, pe toate nivelurile pe 
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care aceasta se manifestă (individual, naţional, 
regional, internaţional).

Faptul că actorii internaţionali statali şi 
cei nestatali cu vocaţie în domeniul securităţii 
conştientizează necesitatea abordării riscurilor 
şi ameninţărilor cu care se confruntă securitatea 
într-o manieră pragmatică, scopul principal fiind 
reducerea consecinţelor situaţiilor care au efecte 
negative asupra stabilităţii la nivel regional şi 
internaţional reprezintă un pas înainte, în timp 
ce eforturile depuse în acest sens sunt mai mult 
decât binevenite. În multe dintre cazuri însă, 
iniţiativele acestora se lovesc de realităţile de pe 
teren, în timp ce complexitatea cauzelor care stau 
la baza declanşării crizelor şi conflictelor face 
ca un model general valabil pentru soluţionarea 
sau gestionarea acestor situaţii să nu poată fi 
identificat.

În ciuda eforturilor depuse la nivel 
internaţional de-a lungul timpului însă, evitarea 
totală a situaţiilor de criză sau a conflictelor a 
fost imposibil de realizat, fapt de la sine înţeles 
dacă luăm în calcul motivaţiile care stau la baza 
acţiunilor actorilor internaţionali parte la acestea. 
Astfel, pe fondul unor diferende vechi, rămase 
nesoluţionate (revendicări teritoriale, considerente 
religioase etc.) sau a unor elemente recent apărute 
(ex.: descoperirea unor importante rezerve de 
resurse energetice într-un spaţiu revendicat de 
mai multe state, aşa cum se întâmplă în cazul 
resurselor descoperite în Marea Mediterană7), 
numărul de crize şi conflicte contemporane care 
marchează începutul mileniului al III-lea este 
unul îngrijorător. Iar perspectivele sunt la fel 
de puţin liniştitoare: avem o regiune extinsă pe 
două continente, unde nivelul de instabilitate 
a atins cote alarmante, fiind vorba despre 
Orientul Mijlociu şi Nordul Africii (MENA), 
zonă geografică profund marcată de tensiuni şi 
acţiunile violente ale unor actori care au dobândit 
o putere însemnată în detrimentul autorităţilor 
statelor pe teritoriul cărora acţionează. Cele mai 
relevante exemple în acest sens sunt miliţiile care 
acţionează în interiorul graniţelor Libiei, Statul 
7 Felicity ARBUTHNOT, Israel: Gas, Oil and Trouble in 
the Levant, Global Research, December 30, 2013. http://
www.globalresearch.ca/israel-gas-oil-and-trouble-in-the-
levant/5362955, accesat la 09.07.2014.

Islamic care a ocupat o parte din teritoriile Siriei 
şi Irakului, dorinţa acestuia de a pune bazele unui 
califat sunnit în regiunea Levant transformându-l 
pe acesta într-un actor regional ce ridică mari 
probleme de securitate statelor din zonă, direct 
ameninţate de ambiţiile expansioniste ale Statului 
Islamic. 

Un aspect interesant ţine de extinderea 
crizelor şi conflictelor periculoase în regiuni mai 
puţin predispuse unor astfel de manifestări, criza 
din Ucraina declanşată de anexarea în martie 
2014, a Peninsulei Crimeea de către Federaţia 
Rusă şi evoluţiile ulterioare demonstrând faptul 
că poziţionarea geografică la o anumită distanţă 
de focarele „tradiţionale” de tensiune, specifice 
spre exemplu Orientului Mijlociu şi Nordului 
Africii, nu mai reprezintă o garanţie a securităţii, 
dimpotrivă, poate comporta un risc major în 
situaţia în care în proximitatea geografică se află 
un stat puternic, dominat de dorinţe revanşarde.

3. Modalităţi de gestionare a crizelor 
şi restabilire a păcii

În prezent, comunitatea internaţională se 
confruntă cu o serie de situaţii care îi pun la 
încercare capacitatea de a gestiona simultan o 
serie de episoade problematice, printre acestea 
numărându-se crizele şi conflictele din regiunea 
MENA, precum şi tensiunile de la graniţa estică 
a spaţiului euro-atlantic. Trăim într-o lume 
complexă, în care globalizarea, pe lângă efectele 
pozitive pe care le are asupra economiei sau a 
vieţilor oamenilor, generează ample consecinţe 
negative în domeniul securităţii. 

La aceasta se adaugă o altă componentă preg-
nantă a prezentului – interdependenţa, care face 
ca statele să nu poată privi pasive de pe margine 
evoluţia evenimentelor, chiar dacă marii actori 
internaţionali sunt cei care fac mutările pe mare 
tablă de şah înţeleasă ca arena internaţională. 
Aceasta deoarece distanţa de o anumită zonă 
marcată de tensiuni şi violenţe nu mai repre-
zintă de mult o componentă care să asigure un 
nivel satisfăcător de stabilitate pentru state, marii 
consumatori de securitate regionali reprezentând 
factori de instabilitate la nivel internaţional. Cu 
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alte cuvinte, nicio ţară din nicio zonă de pe glob 
nu se află în siguranţă totală faţă de problemele 
cu care securitatea se confruntă, chiar dacă, din 
punct de vedere geografic, nu are nicio conexiu-
ne cu vreun areal marcat de tensiune şi conflict. 

Aceasta deoarece globalizarea şi interdepen-
denţa, precum şi statutul de membru al organi-
zaţiilor din care statele fac parte, nu mai lasă loc 
unei altfel de convieţuiri decât împreună, într-un 
spaţiu comun în care efectele pozitive ale mon-
dializării sunt asimilate de către actorii internaţi-
onali, însă nu fără a resimţi în mod pregnant, în 
funcţie de capacitatea fiecărei ţări de a se proteja, 
pericolele care ameninţă securitatea şi stabilita-
tea acestora.

Plecând de la costurile (materiale, vieţi ome-
neşti, de imagine) pe care le poate presupune 
statutul de parte la o criză sau un conflict, este 
mult mai eficientă evitarea declanşării unor astfel 
de episoade decât soluţionarea lor. Istoria şi pre-
zentul ne-au demonstrat însă că nu întotdeauna 
o astfel de situaţie este posibilă, în multe dintre 
cazuri crizele şi conflictele, ca urmare a indispo-
nibilităţii părţilor de a se înţelege pe cale paşnică, 
neputând fi evitate. 

Într-un astfel de context, actorii internaţionali 
implicaţi în găsirea unor soluţii viabile pe termen 
lung la problemele existente sunt nevoiţi să 
depună eforturi considerabile pentru a determina 
o întoarcere la statu-quo ante, acolo unde o astfel 
de situaţie este favorabilă, sau de a influenţa 
evoluţia acesteia spre un punct în care tensiunile 
şi/sau violenţa să fie reduse. Pentru ca acestea să 
fie eficiente însă, este nevoie de implementarea 
unor măsuri susţinute, menite să ducă la 
împiedicarea escaladării situaţiei şi evitarea 
transformării acesteia într-una periculoasă pentru 
actorii internaţionali implicaţi şi regiunea din 
care aceştia fac parte. 

În acest sens, acţiunile care duc la obţinerea 
păcii presupun identificarea unor soluţii pe termen 
lung la situaţiile care se încadrează în tiparele 
unor conflicte de interese între două sau mai 
multe părţi, iar aceasta se face prin intermediul 
negocierilor. 

Astfel, realizarea păcii poate fi obţinută 
prin următoarele acţiuni: impunerea unei 

soluţii (situaţie în care se foloseşte violenţa 
sau obţinerea dezideratului printr-o poziţie de 
forţă),soluţionarea situaţiei pe cale juridică sau 
politico-diplomatică.

Impunerea unei soluţii se poate realiza prin 
recurgerea la:
a. Aplicarea unor sancţiuni care nu presupun 
utilizarea forţei, înţelese ca acţiuni menite 
să răspunsă unor acte săvârşite de un stat şi 
considerate nepotrivite sau ilegale, fiind vorba 
despre:

represalii (care constau în sechestrarea unor - 
bunuri aparţinând resortisanţilor statului în 
cauză; întreruperea relaţiilor comerciale, 
telegrafice, poştale; expulzarea cetăţenilor 
statului; refuzul de a aplica/respecta anumite 
tratate);
retorsiune, care poate să însemne ruperea - 
relaţiilor diplomatice, încetarea comerţului, 
reducerea importurilor; nerecunoaşterea 
actelor statului în cauză;
aplicarea embargoului, sub incidenţa acestei - 
măsuri putând să intre de la navele comerciale 
ale statului „neprietenos”, la bunurile de orice 
fel;
boicotul, care poate lua forma unor întreruperi - 
a relaţiilor comerciale şi a comunicaţiilor în 
mai multe domenii;
blocada maritimă paşnică, măsură prin care - 
se doreşte împiedicarea accesului statului în 
cauză la porturile şi zonele de ţărm ale unui 
alt stat, fără a se utiliza însă forţa. 

b. Sancţiuni care prevăd folosirea forţei, însă 
acestea sunt agreate de comunitatea internaţională 
numai dacă punerea lor în practică se face conform 
normelor internaţionale în vigoare.8

 Utilizarea violenţei ca formă de soluţionare 
a unei situaţii reprezintă un caz special în sensul 
sensibilităţii acestuia, astfel că sancţiunile care 
prevăd recurgerea la forţă nu pot fi impuse 
fără a se respecta dreptul internaţional. Carta 
Naţiunilor Unite, adoptată cu scopul de a feri 
generaţiile următoare de flagelul războiului, este 
formată dintr-un Preambul şi 19 Capitole, toate 
însumând 111 articole). Carta reglementează 
8  Ioan CRĂCIUN, Prevenirea conflictelor şi manage-
mentul crizelor, Editura Universităţii Naţionale de Apărare 
„Carol I”, Bucureşti, 2006, pp. 94 – 96.



54 IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2014

SECURITATE ŞI STRATEGIE MILITARĂ

recurgerea la forţă, care „devine legitimă atunci 
când se exercită în apărarea sau impunerea 
drepturilor omului şi a valorilor democratice”, 
fiind considerată „nelegitimă, atunci când nu 
se înscrie în aceste tipare”.9 Ordinea mondială 
actuală respectată şi agreată de Carta ONU, „este 
construită pe premisa clausewitziană”, potrivit 
căreia, „războiul constituie actul de folosire a 
voinţei armate pentru impunerea voinţei, adică 
forma cea mai dură a relaţiilor de putere”.10

         Noţiunile pot fi însă înţelese diferit, deoarece 
Carta Naţiunilor Unite nu defineşte toţi termenii 
pe care îi foloseşte, din text lipsind chiar şi 
definiţia termenului de „popor”. În aceste sens, 
este posibilă aplicarea arbitrariului în relaţiile 
dintre state, adică recurgerea la război nu ca 
ultimă soluţie, ci în funcţie de interesele pe care 
părţile beligerante sau un terţ le-ar avea, deoarece 
„scoaterea războiului din sfera interesului 
înseamnă a-l scoate din sfera politicii, ceea ce 
este un non-sens”.11

Capitolul VII din Carta ONU – „Acţiunea în 
caz de ameninţări împotriva păcii, de încălcări 
ale păcii şi de acte de agresiune”, se referă la 
securitatea şi pacea internaţională. După anul 
1990, acesta include şi latura umană, societală 
a securităţii, fiind luate în calcul probleme ca: 
răspândirea unei boli prin fluxul de refugiaţi, 
numărul mare de refugiaţi etc.
         Capitolul scoate în evidenţă puterea Consiliului 
de Securitate, organ al ONU care are principala 
răspundere pentru menţinerea păcii şi securităţii, 
putând să decidă acţiuni şi măsuri de constrângere 
în acest scop. Consiliul de Securitate, „acreditat 
cu responsabilitatea fundamentală de menţinere 
a păcii şi securităţii internaţionale”12, are cel mai 

9 Mircea MUREŞAN, Gheorghe Văduva, Războiul viito-
rului, viitorul războiului, Editura Universităţii   Naţionale 
de Apărare „Carol I”, Bucureşti,  2004, p. 61.
10  Nicolae DOLGHIN,   Nicolae DOLGHIN, Studii de securitate şi apărare, 
vol. IV, Spaţiul şi viitorul războiului, Editura Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007, p. 63.
11  Gheorghe VĂDUVA,   Gheorghe VĂDUVA, Principii ale războiului şi luptei 
armate. Realităţi şi tendinţe, Universitatea Naţională de 
Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2003, p. 11.
12  Bogdan SGÂRCITU,   Bogdan SGÂRCITU, Strategii de securitate post-Răz-
boi Rece, Monitor Strategic, Nr. 3-4/2006, Institutul pentru 
Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, Bucureşti, 
2006, p. 132.

important rol, astfel că nicio instanţă din lume 
nu va avea competenţă peste acesta în ceea ce 
priveşte pacea şi securitatea internaţională. Faptul 
este atestat de art. 25 din Capitolul 5, prin care se 
prevede că orice este decis în cadrul Consiliului, 
membrii ONU sunt obligaţi să accepte şi să 
execute.

Art. 39 al Cartei este unul dintre cele mai 
importante articole şi specifică următoarele: 
Consiliul de Securitate consideră agresiune orice 
ameninţare la adresa securităţii: „Consiliul de 
Securitate va constata existenţa unei ameninţări 
împotriva păcii, a unei încălcări a păcii sau a 
unui act de agresiune şi va face recomandări ori 
va hotărî ce măsuri vor fi luate, în conformitate 
cu Articolele 41 şi 42, pentru menţinerea sau 
restabilirea păcii şi securităţii internaţionale.”13

Art. 40 face referire la faptul că, pentru 
a preveni o agravare a situaţiei, înainte de a 
face recomandări sau formula hotărâri asupra 
măsurilor care trebuiesc luate în conformitate cu 
art. 39, Consiliul poate cere părţilor să de supună 
unor măsuri provizorii.

În completarea acestuia, art. 41 prevede 
posibilitatea Consiliului de Securitate de a hotărî 
ce măsuri se pot lua, dar care nu implică forţa 
armată. Acesta pot să cuprindă întreruperea, 
fie totală, fie parţială a relaţiilor economice şi 
a comunicaţiilor feroviare, maritime, aeriene, 
poştale, telegrafice, prin radio şi a altor mijloace 
de comunicaţie, dar şi ruperea relaţiilor 
diplomatice.
        Art. 42 nu se poate aplica niciodată înainte de 
aplicarea art. 41 şi prevede că organismul ONU 
poate să solicite orice acţiune (cu forţe aeriene, 
navale sau terestre) pe care o consideră necesară 
pentru menţinerea sau restabilirea păcii şi 
securităţii internaţionale. Expresia „orice acţiune 
pe care o consideră necesară”, este folosită 
pentru a se evita expresiile de genul „acţiune 
militară”, „forţă armată”, o acţiune de război 
fiind acceptată numai în cazul Art. 51, care face 
referire la autoapărare. Acţiunea poate cuprinde 
demonstraţii, măsuri de blocadă şi alte operaţiuni 
aeriene, terestre sau maritime ale statelor membre 
ONU.
13  ***   *** Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, http://www.
dadalos.org/uno_rom/un-charta.htm#7.
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         Art. 43 se referă la forţele furnizate de statele 
parte la organizaţie, pentru ONU. Articolul devine 
operabil doar în cazul operaţiunilor de menţinere 
a păcii, cu specificaţia că toate trupele care vor 
lua parte la acţiuni se „oferă” să participe la 
misiunile Naţiunilor Unite, organizaţiei nefiindu-i 
permis să ceară trupe pentru misiunile sale. Aici 
intervine art. 44 din Capitolul VII al Cartei ONU, 
care face referire la faptul că în momentul în care 
Consiliul de Securitate a decis să folosească forţa, 
Organizaţia Naţiunilor Unite ştie pe ce membri 
se bazează.
         Articolele 45, 46, 47, 48 şi 49 prevăd măsurile 
de ordin militar, referitoare la contingentele care 
vor participa la misiunea ONU, la crearea unui 
Comitet de Stat Major, care are sarcina de a 
sfătui şi asista Consiliul de Securitate în legătură 
cu operaţiunile militare şi alte măsuri care sunt 
prevăzute de hotărârile luate în legătură cu 
misiunea care va avea loc.
         Art. 50 vine în ajutorul statelor care ar avea 
de suferit de pe urma măsurilor preventive sau 
de constrângere pe care Consiliul de Securitate 
al ONU le poate lua împotriva unui stat agresor. 
Astfel, orice alt stat – indiferent dacă e membru sau 
nu al Naţiunilor Unite – care întâmpină dificultăţi 
economice deosebite ca urmare a măsurilor decise 
de Consiliu, are dreptul să se consulte cu acesta, 
în vederea rezolvării dificultăţilor.
        Ultimul articol din Capitolul VII, se referă la 
dreptul la autoapărare, pe care membrii ONU îl 
au, nicio dispoziţie din Cartă neaducând atingere 
acestuia. 
         Astfel, Capitolul VII din Carta Naţiunilor Unite 
atestă puterea Consiliului de Securitate al ONU 
de a autoriza sancţiuni diplomatice, economice 
sau militare, precum şi competenţa acestuia 
de a decide folosire forţei armate în vederea 
soluţionării conflictelor pentru menţinerea păcii 
şi securităţii internaţionale. 

Soluţionarea crizelor pe cale juridică se face 
prin intermediul:

arbitrajului internaţional, care „constă în a. 
rezolvarea unui diferend între state de o persoană 
– arbitru sau un organ stabilite de părţi, care 
alcătuiesc tribunalul arbitrar printr-o hotărâre 
care, potrivit înţelegerii prealabile, are valoare 

obligatorie”.14

justiţiei internaţionale, însemnând b. 
adresarea la Curtea Internaţională de Justiţie de 
la Haga, în calitate de organ principal al ONU.

În ceea ce priveşte prevenirea sau soluţio-
narea situaţiilor de criză pe cale politico – di-
plomatică, este vorba despre utilizarea metode-
lor specifice unei astfel de abordări, iar acestea 
sunt:

negocierile – una dintre cele mai a. 
importante modalităţi de prevenire şi soluţionare 
a crizelor şi conflictelor. Ele sunt văzute ca 
oportunităţi de identificare şi construire a unei 
soluţii la o problemă clar definită: rezolvarea 
unei situaţii conflictuale, de preferinţă înainte de 
intrarea acesteia în faza violentă;

bunele oficii – reprezintă implicarea unui b. 
stat terţ atât din proprie iniţiativă, cât şi la cererea 
actorilor internaţionali implicaţi în diferend. 
Principalul rol al acestora este asigurarea liniilor 
de comunicare între părţi, stabilirea unor contacte 
care au rol informativ şi explorator, în unele cazuri 
actorul care îşi oferă/acceptă să facă bunele oficii 
asigurând şi găzduirea discuţiilor dintre părţilor 
aflate în conflict;

medierea – înţeleasă ca formă de c. 
intervenţie a unei terţe părţi în starea conflictuală, 
scopul unei astfel de acţiuni fiind aducerea 
conflictului spre o soluţie acceptabilă pentru 
părţile aflate în contradicţie, dar care să fie în 
concordanţă cu interesele mediatorului;

ancheta internaţională – reprezintă d. 
o acţiune preliminară soluţionării unei stări 
conflictuale şi constă în încercarea de a stabili în 
mod obiectiv derularea faptelor şi a evenimentelor 
care stau la baza contradicţiilor dintre părţile 
implicate;

ce. oncilierea internaţională este făcută, 
asemeni cazurilor bunelor oficii şi medierii, de 
actori internaţionali terţi, putând fi considerată 
o extensie a anchetei. Prevede existenţa unei 
comisii ai cărei membri sunt desemnaţi pentru 
a rezolva un litigiu care nu a putut fi soluţionat 
prin negociere directă între actorii internaţionali 
parte la conflict;

14  Aurel PREDA-MĂTĂSARU,   Aurel PREDA-MĂTĂSARU, Tratat de drept internaţi-
onal public, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 241.
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arbitrajul – reprezintă una dintre cele f. 
mai vechi forme de aplanare a unui litigiu, 
fiind realizat tot de o parte terţă. Chiar dacă are 
toate atributele metodei jurisdicţionale utilizate 
de Curtea Internaţională de Justiţie, în cazul 
arbitrajului părţile îşi aleg singure judecătorii.15

Gestionarea crizelor îşi are originea în studi-
ile efectuate în Statele Unite ale Americii înce-
pând cu momentul declanşării Crizei rachetelor 
din Cuba (1962), un episod al istoriei deopotrivă 
interesant şi periculos, care a dus la conştientiza-
rea complexităţii acestor situaţii şi a efectelor lor 
asupra securităţii şi stabilităţii regiunilor în care 
se produc, dar şi la nivel extins, global. 

Nevoia de înţelegere a modului lor de mani-
festare în speranţa că lecţiile învăţate vor putea 
duce dacă nu la evitarea declanşării altor situaţii 
asemănătoare, măcar la identificarea mai facilă 
şi pragmatică a modului în care acestea ar trebui 
abordate şi soluţionate, a dus la apariţia a ceea ce 
se numeşte gestionarea crizelor. 

În literatura de specialitate, acesta este înţeles 
ca „un set de măsuri şi acţiuni destinate a stopa 
în ultimul moment evoluţia conflictului către un 
curs violent sau a stopa extinderea violenţelor 
către război”.16 

Identificarea realistă a acelor măsuri care să 
răspundă cel mai bine situaţiei de criză în sensul 
împiedicării escaladării acesteia, trecând în acest 
fel într-o etapă şi mai periculoasă, este legată 
de modul în care criza în sine este percepută şi 
înţeleasă. Iar aici intervine ceea ce în domeniu 
este cunoscut ca gestionarea crizelor, făcându-
se referire la „investigarea, analizarea, studierea, 
cunoaşterea şi înţelegerea mecanismului unei 
crize, a sistemelor şi proceselor de declanşare şi 
de evoluţie, precum şi la modalităţi de pregătire a 
unor instituţii, comunităţi, organizaţii, întreprin-
deri, entităţi pentru a face faţă atât acţiunii cau-
zelor, cât şi urmărilor acestora, adică efectelor”.17 
Cu cât situaţiile de criză sunt mai atent urmărite 

15 Teodor FRUNZETI, Soluţionarea crizelor internaţio-
nale. Mijloace militare şi nemilitare, Institutul European, 
Iaşi, 2006, pp. 162-173.
16  Ioan CRĂCIUN, o  Ioan CRĂCIUN, op. cit., p. 105.
17  Mircea MUREŞAN, Gheorghe VĂDUVA, Eugen   Mircea MUREŞAN, Gheorghe VĂDUVA, Eugen 
BOAMBĂ (coord.), Criza, conflictul şi războiul, vol. III, 
Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucu-
reşti, 2007, pp. 12-13.

şi înţelese, cu atât modul lor de abordare poate 
fi mai eficient. Complexitatea acestor situaţii a 
impus nevoia de analizare în funcţie de tipologia 
în care se încadrează, astfel că pentru fiecare tip 
de criză au fost identificare măsuri potrivite. Ple-
când de la definiţiile şi caracteristicile menţiona-
te anterior în lucrarea de faţă, menţionăm că:

gestionarea crizelor politice poate fi a. 
înţeleasă ca procesul acceptat de instituire a unui 
complex de negocieri, angajamente şi proceduri 
destinate controlului crizei, precum şi modelării 
acesteia în sensul convenit. Se are în vedere, în 
primul rând, identificarea crizei, planificarea unui 
răspuns, implementarea acţiunilor de rezolvare a 
crizei;

gestionarea crizelor sociale reprezintă b. 
un proces complex şi pe mai multe niveluri, 
datorită efectelor numeroase pe care acestea 
le produc, prin metode specifice prin care se 
acţionează atât în vederea stăpânirii crizei, cât şi 
pentru prevenirea acesteia. Gestionarea crizelor 
sociale presupune identificarea riscurilor şi 
vulnerabilităţilor sociale, căutarea unei strategii 
de prevenire şi punerea acesteia în practică;

gestionarea crizelor economice şi c. 
financiare a căpătat, în ultima perioadă, o 
însemnătate deosebită, în primul rând datorită 
globalizării dar şi a efectelor crizelor în domeniu 
care au afectat toate statele lumii, indiferent de 
mărime sau aşezare pe glob. Asemenea cazului 
anterior, se are în vedere identificarea de către 
organele competente a acelor măsuri care să ofere 
posibilitatea stăpânirii unei crize în domeniul 
economic şi financiar, evitându-se, în acelaşi 
timp, potenţialele efecte dezastruoase asupra 
sistemului financiar sau asupra economiei.18

gestionării crizelor politico-militare d. 
i-a fost acordată o atenţie sporită începând cu 
încheierea Războiului Rece, când NATO a 
adoptat o serie de măsuri noi, adaptate vremurilor 
prezente, în încercarea de a răspunde cât mai 
eficient riscurilor şi ameninţărilor cu care mediul 
de securitate se confruntă. Politica de gestionare 
a crizelor a Alianţei se bazează pe trei paliere 
care se susţin reciproc: dialogul, cooperarea cu 
alte state şi întreţinerea capacităţii de apărare 

18    Ibidem, pp. 25 – 42.
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colectivă a NATO. Fiecare element din cele trei 
a fost gândit pentru a eficientiza prevenirea sau 
soluţionarea situaţiilor de criză pe cale paşnică, 
evitându-se astfel un răspuns care să presupună 
utilizarea forţei.19

Concluzii

 Prezentul articol a plecat de la ideea tratării 
tematicii situaţiilor de criză, dat fiind faptul că 
perioada actuală pe care o traversăm este una 
problematică din acest punct de vedere şi a urmărit 
logica trecerii conceptului prin partea teoretică, 
pentru ca apoi să fie prezentate modalităţile prin 
care o criză poate fi evitată sau gestionată. Prin 
clasificarea şi definirea principalelor tipologii de 
crize regăsite în acest articol s-a dorit explicarea 
chestiunilor teoretice ce ţin de acest domeniu 
sensibil, scoţându-se astfel în evidenţă modul în 
care crizele iau naştere, se consumă şi se încheie, 
a punctelor sensibile „speculate şi exploatate” de 
acestea, precum şi a modului în care pot afecta 
status-quo-ul perioadei în care se desfăşoară. 

Dacă plecând de la elementele caracteristice 
se poate face o clasificare a crizelor pe mai multe 
criterii, realizarea unei ierarhii în funcţie de 
pericolul pe care existenţa lor îl generează poate 
fi dificilă, deoarece fiecare criză în parte afectează 
într-o mai mică sau mai mare pondere mediul în 
care se desfăşoară, putând avea consecinţe dintre 
cele mai grave.

Complexitatea modului în care crizele 
iau naştere şi dificultatea cu care acestea sunt 
depăşite în multe cazuri a dus la necesitatea 
dezvoltării studiilor în domeniul gestionării lor, 
înţeleasă ca acţiune de prevenire şi soluţionare 
a acestora. La nivel internaţional, există o serie 
de mecanisme prin care statele considerate 
responsabile de declanşarea unor crize şi 
conflicte pot fi determinate să îşi schimbe poziţia 
şi comportamentul, atât prin mijloace paşnice, 
cât şi prin utilizarea forţei. Scopul acestora este 
transformarea tensiunilor şi violenţelor într-un 
climat de pace, precum şi reducerea pe cât posibil, 

19 Gheorge NICOLAESCU,  Gheorge NICOLAESCU, Gestionarea crizelor 
politico-militare, Editura Top Form, Bucureşti, 2003, 
pp. 190 – 191.

dacă nu chiar diminuarea ambiţiilor belicoase ale 
anumitor state. 

Dacă partea teoretică este acoperită de 
literatura de specialitate într-un mod cât se poate 
de aprofundat, existând ample studii care tratează 
crizele in cele mai mici detalii, de la definiţie la 
clasificare, modalităţi de gestionare a acestora 
etc., toate elemente regăsite pe scurt şi în acest 
articol, este interesant de observat cât de eficiente 
sunt acestea în cazuri reale, pe teren şi nu în sălile 
de curs sau în lucrările de specialitate. 

Privind la criza din Libia, spre exemplu, 
putem afirma că acţiunile comunităţii 
internaţionale de impunere a păcii au funcţionat, 
însă numai prin aplicarea unor măsuri concrete 
şi nu prin descurajare de tip soft power. Există 
însă evoluţii actuale care se dovedesc suficient de 
problematice pentru actorii internaţionali statali 
şi nestatali, crizele generate de evenimentele din 
Siria, Europa de Est (Peninsula Crimeea), sau 
de acţiunile Statului Islamic, reprezentând tot 
atâtea exemple de cazuri în care mecanismele 
comunităţii internaţionale nu şi-au dovedit 
eficienţa, cel puţin până la acest moment. 

De aici tragem concluzia că situaţiile de 
criză reprezintă episoade extrem de complexe, 
care au la bază factori diverşi şi versatili, iar 
faptul că pentru unele dintre ele mecanismele 
cu care vehiculează comunitatea internaţională 
funcţionează, iar pentru altele nu, reprezintă o 
dovadă a faptului că acestea trebuie adaptate în 
funcţie de speţă, în funcţie de părţile implicate şi 
de miza pe care acestea o au. 

Lucrarea a beneficiat de suport financiar 
prin proiectul cu titlul “Studii doctorale şi 
postdoctorale Orizont 2020: promovarea 
interesului naţional prin excelenţă, 
competitivitate şi responsabilitate în 
cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată 
românească”, număr de identificare contract 
POSDRU/159/1.5/S/140106. Proiectul este 
cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în 
Oameni!
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BALOCHISTANUL ŞI POTENŢIALUL 
SĂU GEOSTRATEGIC ÎN SUDUL ASIEI

Demostene-Dorinel GHEORGHE*

În principal, importanţa acestei provincii 
derivă din poziţia sa geografică şi resursele mi-
nerale de care dispune. Pe lângă faptul că ofe-
ră acces la Asia Centrală şi resursele Caspice 
pentru Statele Unite, China, Europa şi state de 
pe litoralul Indo-Pacific, vastele sale rezerve 
de fier, cupru, aur, uraniu şi alte rezerve ener-
getice, au menţinut întotdeuna treaz interesul 
actorilor-cheie mondiali, începând cu „Marele 
Joc”- rivalitatea strategică şi conflictul seco-
lulului al XIX-lea dintre Imperiul Britanic şi 
Imperiul Rus pentru supremaţie în Asia Cen-
trală, până la cel actual dintre Statele Unite şi 
China, vizând aceeaşi regiune a Asiei Centrale. 
Pe lângă aceşti factori stimulatori, Balochista-
nul dispune, de asemenea, de o apreciabilă, ca 
lungime, linie de coastă ce include Gwadar – 
un mic port pe această coastă, situat strategic 
între cele trei regiuni cele mai importante ale 
lumii: cea bogată in petrol din Orientul Mijlo-
ciu, cea intens populată din Asia de Sud şi cea 
bogată în resurse minerale din Asia Centrală. 

Cuvinte-cheie: Balochistan, Asia de Sud, 
Gwadar, Pakistan, resurse minerale, China-
Pakistan.

1. Contextul şi istoria conflictului

Controversele ce implică Balochistanul1 

1  Tribul şi provincia sunt de obicei scrise, fie ca balu-
ch şi Baluchistan, fie ca baloch şi Balochistan, acestă 
ortografie, din urmă, pare să fie în prezent câştigătoare 

*Demostene-Dorinel GHEORGHE este subofiţer în cadrul Componentei de Operaţii Speciale a 
Statului Major General din cadrul Ministerului Apărării Naţionale. E-mail: dorinel_gh@yahoo.com

încep odată cu trasarea Liniei Durand în 1893, 
care a separat triburile pashtune şi cele baloche 
ce trăiau în Afganistan, de cele care trăiesc acum 
în Afganistan, India, Iran şi Pakistan (a se vedea 
Figura nr. 12). La începutul anilor �30, unii lideri 
balochi au prevăzut o eventuală retragere a 
britanicilor din regiune, drept pentru care, cereri 
de independenţă3 au început a fi promovate 
de etnicii balochi şi susţinute de însuşi Khanul 
Kalatului4, cu referire la Nepal şi Kalat care, în 
opinia acestuia, ar fi trebuit să aibă acelaşi statut5. 
în scrierile pe subiect şi, drept urmare, o voi folosi şi în 
prezentul material.
2  Răspândirea populaţiei de etnie balochă pe teritoriile Af-
ganistanului, Pakistanului, Iranului şi Indiei, disponibil la: 
http://balochistanhcr.blogspot.com2011_07_01_archive.
html, accesat la data de  20.05.2014.
3  Alok BANSAL, The Revival of Insurgency in Bal-
ochistan, Strategic Analysis Paper, aprilie-iunie 2005, 
http://idsa.in/system/files/strategicanalysis_abansal_0306.
pdf, accesat 15 mai 2014, p. 3, apud Owen Bennett JONES, 
Pakistan: Eye of the Storm, Penguin Books, New Delhi, 
2002, p. 132.
4  Khan al Kalat sau Khan-e-Qalat - este titlul deţinut de 
către foştii conducători de stat din Statul Kalat. Statul Kalat 
sau Balochistan, este acum parte a Pakistanului. Condu-
cătorii din Kalat au fost subordonaţi din punct de vedere 
al autorităţii politice câte unui stat mai mare, pentru di-
ferite perioade de timp: la început, împăratului Mughal 
Akbar din Delhi, apoi, după 1839 britanicilor, şi în cele din 
urmă guvernului Pakistanez (http://en.wikipedia.org/wiki/
Khan_of_Kalat).
5  Alok BANSAL, The Revival of Insurgency in Balochistan, 
Strategic Analysis Paper, aprilie-iunie 2005, http://idsa.in/
system/files/strategicanalysis_abansal_0306.pdf, accesat 
15 mai 2014, p. 3, apud Veena Kukreja, Contemporary 
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Odată cu plecarea britanicilor, teritoriile aflate 
sub controlul acestora au fost alipite Pakistanului, 
iar municipalitatea din Queta, organism legislativ 
dominat de non-balochi, a ratificat această 
alipire. Ulterior, Khanul a fost obligat să semneze 
documentul de anexare, fapt care a condus la 
izbucnirea primei insurgenţe armate din 1948, 
condusă de fratele Khan-ului6.

Pakistanul şi-a câştigat independenţa de stat 
în 1947, când India şi Pakistanul au beneficiat 
de privilegiul de a deveni două ţări suverane. În 
prezent, din punct de vedere administrativ, Pakis-
tanul este compus din patru provincii: Balochis-
tan, Khyber Pakhstunkhwa, Punjab şi Sindh, o 
capitală a statului - Islamabad, precum şi o zonă 
tribală administrată federal (FATA)7, ce cuprinde 

Pakistan: Political Processes, Conflicts and Crises, Sage 
Publications, New Delhi, 2003, p. 131.
6 Alok  BANSAL, The Revival of Insurgency in Bal-
ochistan, Strategic Analysis Paper, aprilie-iunie 2005, 
http://idsa.in/system/files/strategicanalysis_abansal_0306.
pdf, accesat la data de 15 mai 2014, p. 3.
7 Zonele tribale administrate la nivel federal (FATA) - 
regiune tribală semiautonomă în nord-vestul Pakistanului, 

şapte agenţii tribale distincte, administrate direct 
de guvernul federal pakistanez printr-un set spe-
cial de legi. Fiecare din cele patru provincii ale 
pakistanului este asociată unui grup etno-lingvis-
tic: Punjab cu punjabis,Balochistan cu baloch, 
Khyber Pakhstunkhwa cu urdu (ca limbă naţio-
nală) sau pashto (ca limbă majoritară) şi Sindh 
cu sindhi, grupuri etnice şi lingvistice ce adesea, 
susţinute şi fundamente pe natura culturală, se 
promovează ca „popoare” sau chiar ca „naţiuni”8. 
Acesta este şi cazul Balochistanului, care repre-
zintă cea mai mare din cele patru provincii şi 
teritorii ale Pakistanului, cu o întindere de peste 
347,192 km2, aproximativ 43,6% din suprafaţa 
totală a Pakistanului, şi în acelaşi timp, cea mai 
„săracă” şi mai puţin populată provincie a sa. 

În schimb, Provincia Balochistan este situată 
la graniţa cu provincii din Pakistan Khyber Pakhtunkhwa 
şi de Balochistan la est şi sud, şi provinciile Kunar, Nan-
garhar, Paktia, Paktika şi Khost din Afganistan, la vest şi 
nord.
8 Alexander ATARODI, Insurgency in Balochistan and 
why it is of strategic importance, Raport nr. FOI-R-3110
-SE, FOI, Swedish Defence Research Agency, ianuarie 4 
2011, p. 16.

Figura nr. 1 – Răspândirea populaţiei de etnie balochă pe teritoriile Afganistanului, Indiei, 
Iranului şi Pakistanului
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strategic în sud-vestul Afghanistanului, având 
graniţe cu Iranul la Vest, provinciile Punjab şi 
Sindh  la est, provincia Pakthunkhwa la nord-
est şi Marea Arabiei la sud. Are în compunere 
30 de districte, iar cel mai important oraş al 
provinciei, Quetta, este situat în apropiere de 
graniţa cu Afganistanul şi reprezintă în acelaşi 
timp şi Capitala provinciei, un important centru 
comercial şi de comunicaţie, o locaţie militară 
strategică pentru Forţele Armate Pakistaneze şi 
principalul nod al liniei ISAF de aprovizionare 
terestră a forţelor coaliţiei din Afganistan.

Populaţia din provincia Balochistan este es-
timată la aproximativ opt milioane de locuitori 
(aproximativ 5 % din populaţia Pakistanului), cu 
o densitate foarte mică, aproximată la 22,5 lo-
cuitori per km2. Acest lucru este cauzat, în mare 
parte, de relieful predominant muntos, de defici-
tul de apă de care suferă şi de terenul deşertizat 
ce decurge de aici. Balochii şi paştunii constituie 
cele două grupuri etnice majore din provincie, cu 
năzuinţe şi idealuri comune: un Balochistan şi un 
Pashtunistan libere şi state independente.

Provincia este foarte bogată în rezerve de 
gaze naturale: cca 40% din producţia totală de 
gaze naturale ale Pakistanului provine din aceas-
tă regiune.  Balochistan deţine, de asemenea, una 
din cele mai mari rezerve de cupru şi de aur din 
lume. Deşi câştigul din exportul de gaz natural 
ajunge anual la 1,4 miliarde de euro pe an,  numai 
8% din aceste venituri se reîntorc în provincie, 
motiv pentru naţionaliştii balochi adepţi ai sece-
siunii de a se simţi neglijaţi, abuzaţi şi furaţi de 
guvernul central. Lipsa infrastructurii are reper-
cusiuni chiar şi asupra educaţiei populaţiei, rata 
de alfabetizare fiind sub 31% din total. Provincia 
reprezintă, de asemenea, principalul centrul şi 
distribuitor de arme pe piaţa neagră din sudul şi 
sud-vest-ul ţării vecine, Afganistan.

Ca principal efect al desprinderii  provinciei 
ar fi acela că Pakistanul ar pierde o mare parte 
a resurselor sale naturale, ceea ce l-ar face mult 
mai dependent de aprovizionarea cu energie din 
Orientul Mijlociu. Faptul că aceste resurse natu-
rale nu sunt exploatate la adevărata capacitate, 
iar de acestea beneficiază în marea majoritate 
doar provinciile non-baloche, în special provin-

cia Punjab, alimentează convingerile secesioniste 
ale naţionaliştilor balochi cum că aceste resurse 
naturale ar contribui semnificativ la dezvoltarea 
economică a unui Balochistan autonom; pe de 
cealaltă parte, un Balochistan independent ar în-
grădi accesul Islamabadului la Portul Gwadar şi 
la beneficiile obţinute din exploatarea acestuia. 
Pierderile pe care Pakistanul le-ar putea suferi, 
însă,  în cazul unei eventuale secesiuni nu se li-
mitează doar la domeniul economic. Arsenalul 
nuclear al Pakistanului reprezintă un alt subiect 
destul de important şi care menţine trează atenţia 
comunităţii internaţionale. În lipsa unui teritoriu 
arid şi depopulat, cum este marea parte a Balo-
chistanului, guvernul de la Islamabad s-ar vedea 
nevoit să identifice noi facilităţi pentru testarea 
rachetelor şi arsenalului nuclear, dar acestea s-ar 
afla prea aproape de zonele populate. Argument 
suplimentar ce permite naţionaliştilor balochi un 
joc al sensibilităţilor internationale, susţinute de 
declaraţii de acceptare a oricăror programe de 
demilitarizare nucleară a Provinciei Balochistan, 
în schimbul obţinerii independenţei de stat9.

2. Naţionalismul, insurgenţa şi dorinţa 
de autodeterminare

Balochistan, cea mai mare provincie din 
Pakistan, reprezintă în acelaşi timp şi o zonă 
frământată de o insurgenţă armată crescută, 
ce luptă atât pentru dreptul de a-şi administra 
singură resursele naturale, cât şi pentru autonomia 
culturală şi teritorială, ştirbită de jocurile marilor 
puteri în regiune de-a lungul timpului.

Într-o statistică întocmită pentru anul 2013 
de către Consorţiul Naţional pentru Studii de 
Terorism şi Răspuns la Terorism al Statelor 
Unite ale Americii10, Pakistanul ocupă locul al 
doilea într-un clasament al primelor zece ţări în 
care atacul terorist predomină în mediul cotidian, 
9  Frederic GRARE, Pakistan: The Resurgence of Baluch 
Nationalism, Carnegie Papers, Nr. 65, ianuarie 2006, p.11.
10  Annex of Statistical Information, Country Reports 
on Terrorism 2013, National Consortium for the Study 
of Terrorism and Responses to Terrorism, A Department 
of Homeland Security Science and Technology Center of 
Excellence, Based at the University of Maryland, aprilie 
2014, http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2013/224831.htm, 
accesat la data de 22.05.2014.
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cu o medie de 1,21 decese şi 2,6 răniţi/atac. 
Conform aceluiaşi raport, mai mult de jumătate 
din numărul total al atacurilor (57%) şi cel al 
deceselor (66%),  precum şi aproape trei sferturi 
din totalul persoanelor înregistrate cu leziuni 
în urma acestora (73%), au avut loc în Irak, 
Afganistan şi Pakistan. Având în vedere faptul că 
două din cele trei ţări enunţate trec prin momente 
de frământări interne sau conflicte armate cu 
implicare internaţională, statistica devine destul 
de îngrijorătoare în cazul Pakistanului.

Sentimentul nationalist şi de autodeterminare 
baloch datează cel puţin din secolul al XII-lea. 
Recent, dacă ne referim la cei 60 de ani trecuţi 
de la crearea Pakistanului, provincia Balochistan 
trece printr-o continuă perioadă de secesiune; 
lupta „surdă” pentru independenţa acestei 
provincii, din ultimele decenii ale prezenţei 
Imperiului Britanic în regiune, au făcut în cele din 
urmă ca acesta să fie alipită Pakistanului în 1947, 
moment ce dă startul unei perioade de subjugare 
şi încercare de transformare a caracterului 
baloch într-o identitate pakistaneză bazată pe 
Islam. Mare parte a acestei strategii a presupus 
distrugerea puterii tribale, a liderilor zonali şi 
concentrarea autorităţii în mâinile guvernului 
central - o strategie care continuă în mare măsură 
şi astăzi. Revolte armate lansate de etnicii balochi 
şi înăbuşite de conducerea de la Islamabad au 
avut loc, cronologic,  în 1948, 1958 şi 197311. 
Reacţia autorităţilor centrale pakistaneze la 
mişcările secesioniste baloche a fost de fiecare 
dată una la fel de hotărâtă pe cât de importantă,  
fiind problema de unitate teritorială a unui stat. 
Spre exemplu, în 1948,  la 24 de ore de la crearea 
Republicii Pakistan, regiunea Balochistan îşi 
declară independenţa, fapt care face ca reacţia 
noului stat Pakistanez să fie una extrem de rapidă 
şi în forţă - Armata Republicii Islamice (Armata 
Pakistaneză) invadează Balochistanul la 1 aprilie 
şi zdrobeşte astfel prima încercare de secesiune a 
provinciei.

Potrivit surselor guvernamentale pakistaneze, 
în prezent există cinci grupuri militante care 
operează în Balochistan. Armata de Eliberare a 
Balochistanului (BLA) este cel mai proeminent 

11  Frederic, GRARE - Pakistan: The Resurgence of Bal-
uch Nationalism, Carnegie Papers, nr. 65, ianuarie 2006.

dintre ele care solicită separarea Balochistanului 
de Pakistan. Pe lângă acesta, Frontul pentru 
Eliberarea Balochistanului (BLF), Armata 
Republicană din Balochistan (BRA), Lashkar-e-
Balochistan şi Jhalawan Baloch Tigers au apărut 
pentru a contesta guvernul de la Islamabad. 
Aceste grupări au revendicat de-a lungul 
timpului responsabilitatea multiplelor atacuri 
asupra conductelor de gaze, liniilor de transport 
electricitate, posturilor de control de securitate, 
şinelor de cale ferată, tancurilor petroliere, 
birourilor guvernamentale, împotriva a tot ce 
este administrat de guvernul federal pakistanez, 
şi chiar împotriva membrilor de trib sau civililor 
cu orientări pro-guvernamentale pakistaneze.

Armata de Eliberare a Balochistanului, cea 
mai proeminentă din cele cinci grupări militante 
clandestine, deşi formată la începutul anilor 
1980, şi-a câştigat recunoaşterea internaţională 
în anul 2000, după o serie de atentate în zone 
dens populate. Atacurile palnificate de acest grup 
au urmărit cu precădere reducerea beneficiilor 
de care Guvernul de la Islamabad se bucură prin 
prezenţa sa în această provincie. Drept urmare, 
conductele de gaze natural, câmpurile petroliere, 
forţele de securitate pakistaneze, civilii angajaţi 
în sectoare guvernamentale din oraşul Quetta, 
precum şi jurnaţiştii au constituit permanent 
ţinte ale atacurilor. Armata de Eliberare a 
Balochistanului şi-a asumat responsabilitatea 
permanent pentru sistematicul „genocid etnic” 
împotriva civililor Punjabi, rezidenţi sau angajaţi 
în provincia Baluchistan, ca răspuns, spun 
aceştia,  la pedepsele  pe care Armata Pakistaneză, 
ghidată de guvernul de la Islamabad, le-a aplicat 
populaţiei naţionaliste din Balochistan.

Acelaşi guvern declară Armata de Eliberare 
a Balochistanului ca fiind organizaţie teroristă în 
2006; mai târziu, în acelaşi an, guvernul britanic 
declară Armata de Eliberare a Balochistanului 
ca fiind grup ilegal şi interzice accesul în Marea 
Britanie a membrilor acestuia. Ulterior, acţiunile 
acestui grup au fost catalogate ca fiind atacuri te-
roriste de către Departamentul de Stat al Statelor 
Unite, grupul fiind inclus şi de către acest stat pe 
lista neagră a organizaţiilor teroriste mondiale.

Partidul Naţional din Balochistan, partid 
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politic promotor al drepturilor provinciilor 
şi susţinător al autonomiei provinciei prin 
mijloace paşnice, precum şi politicienii proveniţi 
din rândul membrilor acestui partid sunt, de 
asemenea, victime ale conflictului dintre Armata 
de Eliberare a Balochistanului şi Guvernul 
Pakistanez. Numeroşi lideri ai acestui partid, în 
special membrii de rang înalt ai acestuia au căzut 
victime ale conflictului politic. Astfel: Habib 
Jalib Baloch12, fost secretar general al partidului, 
ucis în Quetta la 14 iulie 2010, Abdul Salem şi 
Jumma Khan Raisani, ucişi la 28 septembrie, 
respectiv 22 iulie 2011, ambii în oraşul Khuzdar, 
presa de la acea dată blamând Forţele de 
Securitate Pakistaneze pentru aceste „execuţii 
guvernamentale” şi felul în care combate opoziţia 
provincială din Balochistan.

Lashkar-e-Balochistan este un grup militant 
separatist, mult mai cunoscut sub denumirea de 
Armata Balochistanului, cu sediul în Balochistan, 
înfiinţat în 2009, dar devenit cunoscut în 2012, 
după ce a asumat responsabilitatea pentru mai 
multe atentate în Lahore, Karachi şi Quetta, 
soldate cu decesul mai multe persoane şi rănirea 
altora. De asemeni, se presupune că ar deţine mai 
multe tabere de antrenament, atât în Balochistan 
cât şi în Afganistan.

Un Balochistan independent nu pare să fie 
în interesul niciunei puteri regionale sau inter-
naţionale. Cu toate acestea, prezenţa militanţilor 
balochi în Afganistan a reprezentat o contribuţie 
importantă şi apreciată a relaţiei dintre Pakistan 
şi vecinii săi. Liderii balochi au căutat în mod ac-
tiv sprijinul SUA şi al Indiei pentru libera circu-
laţie a semenilor de aceeaşi etnie şi au avut parte 
chiar de un semn pozitiv atunci când, în 2012, 
congresmenul american Dana Rohrabacher a in-
trodus o rezolutie, în Camera Reprezentanţilor 
din SUA, solicitând Pakistanului să recunoască 
Balochistanului dreptul la autodeterminare. Con-
form pledoariei acestuia, în faţa membrilor con-
gresului, „revoltele” din 1958, 1973 şi 2005 ale 

12    Habib Jalib Baloch – politician naţionalist baloch care 
a servit ca un membru al Senatului din Pakistan şi în cali-
tate de secretar general al Partidului Naţional Balochistan; 
a fost împuşcat mortal de atacatori necunoscuţi în Quetta, 
la 14 iulie 2010. (http://en.wikipedia.org/wiki/Habib_Ja-
lib_Baloch).

etnicilor balochi „indică nemulţumirea populară 
continuă faţă de regimul de la Islamabad, şi faţă 
de prădarea vastelor sale resurse naturale, în timp 
ce provincia rămâne cea mai săracă din ţară”13. 
Cu toate acestea, atât Statele Unite şi India pe de 
o parte, dar şi comunitatea internaţională pe de 
cealaltă, ezită în a susţine în mod deschis o miş-
care separatistă în Balochistan, având în vedere 
şi pericolul precedentului internaţional.

3. Interesul strategic şi resursele naturale

Încă de pe vremea dominaţiei britanice din In-
dia, teritoriile Balochistanului au generat un real 
interes datorită poziţiei geo-strategice pe care 
acestea o aveau. Mult timp, administraţia britani-
că din India a fost în aşteptarea unui moment pri-
elnic pentru a interveni în extrema de nord-vest 
a continentului, şi asta datorită importanţei geo-
economice şi geopolitice a acestei regiuni. Se 
credea că existenţa unor state-tampon între teri-
toriile coloniale şi Imperiul Sovietic ar proteja in-
teresele britanice în regiune. Invazia sovietică în 
India prin Afganistan, Trecătoarea Khyber14 sau 
Trecătoarea Bolan15, a fost perceputăpermanent 
ca ameninţare potenţială pentru India britanică, 
drept pentru care Guvernul indian demarează o 
serie de expediţii de explorare-cercetare a terito-
riilor, prin căpitanul Grant (1809), prin colonelul 
Henry Pottinger16 (1810) şi, în cele din urmă prin 

13 Huma IMTIAY - articol Huma IMTIAY - articol publicat în The Express Tribu-
ne, 18 februarie, 2012, http://tribune.com.pk/story/338079/
us-congressman-tables-resolution-calling-for-independen-
ce-of-baloch/, accesat la data de 26.05.2014.
14    Trecătoarea Khybers – aflată la o altitudine de 1070 m, 
este o trecere muntoasă pe partea de nord-est a Munţilor 
Spin Ghar şi leagă astfel Afganistanul de Pakistan; parte 
integrantă a vechiului drum al mătăsii, este una dintre 
cele mai vechi treceri montane cunoscute din lume, de-a 
lungul istoriei a fost o rută comercială importantă între 
Asia Centrală şi Asia de Sud şi o locaţie militară strategică 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Khyber_Pass).
15    Trecătoarea Bolan, trecere importantă la frontiera 
Balochistanului, conectând Jacobabad şi Sibi cu oraşul 
Quetta, care a ocupat întotdeauna un loc important în is-
toria campaniilor militare britanice din Afganistan, (http://
en.wikipedia.org/wiki/Bolan_Pass).
16  General-locotenent Sir Henry Pottinger, (3 
octombrie/1789 – 18 martie 1856), militar anglo-irlandez 
şi administrator colonial care a devenit primul guvernator 
al Hong Kongului. În 1806, el se alătură Campaniei 
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Mounstuart Elphinstone17 (1812), care au colec-
tat informaţii cu privire la situaţia geografică şi 
politică existentă în vastele regiuni de nord-vest. 
Importanţa geopolitică a Balochistanului a repre-
zentat principalul factor al politicii externe dusă 
de guvernul britanic din India, în dorinţa de a 
proteja linia de comunicare cu Afganistanul, ce 
tranzita teritoriul acestei provincii.

Dintotdeauna, politica dusă de Statele Unite 
în Asia de Sud a fost una de menţinere a echi-
librului militar între India şi Pakistan, două ţări 
cu potenţial nuclear, regimuri politice instabile 
şi, nu în ultimul rând, ambele ţări fiind parteneri 
importanţi. O oarecare diferenţă tinde să fie făcu-
tă de Statele Unite, şi aceasta înclină în favoarea 
Indiei, care, în plină dezvoltare atât economică 
cât şi militară, pare mult mai capabilă de a oferi 
stabilitate regională pe de o parte, şi a comba-
te influenţa Chinei în regiune, pe de altă parte. 
Pornind de la aceste considerente, Statele Uni-
te au încheiat o serie de tratate cu India, cum ar 
fi Iniţiativa Parteneriatului Strategic din 2004  
referitor la dezvoltarea colaborării în domeniile 
nucleare civile, programele spaţiale civile şi do-
meniile înalt tehnologizate, ce a dus în cele din 
urmă la semnarea în 2008 a Acordului Nuclear 
Civil SUA-India. 

Susţinătoare totuşi a politicii de echilibru 
necesar între India şi Pakistan, Statele Unite au 
contrabalansat, căutând cooperarea cu Pakistanul 
în combaterea ameninţărilor extremismului isla-
mic, mai ales după septembrie 2001, cooperare 
ce a oferit Pakistanului o asistenţă de securitate 
în valoare de peste 16 miliarde de dolari18 în ul-
timii treisprezece ani şi statutul de partener non-

britanice din estul Indiei şi, în 1809, luptă în războiul 
Mahratta ca locotenent; este avansat la gradul de colonel 
după expediţia din Nushki, Balochistan din 1810, expediţie 
finanţată de către o Companie est-indiană în scopul 
cercetării şi realizării unor hărţi ale regiunilor nestudiate 
din Balochistan şi Persia, parte a preocupărilor legate de 
posibila invadare a Indiei de către forţele franceze, (http://
en.wikipedia.org/wiki/Henry_Pottinger).
17 Mountstuart Elphinstone (6 octombrie 1779 - 20 noiem-
brie 1859), istoric şi politician scoţian, apropiat al guvernu-
lui britanic din India.
18 Larry HANAUER, Peter CHALK,  Larry HANAUER, Peter CHALK, India’s and 
Pakistan’s Strategies in Afghanistan. Inplications for the 
United States and the Region, RAND Center for Asia Pa-
cific Policy, Occasional paper, 2012, p. 10.

NATO foarte important în Războiul împotriva 
terorismului, declanşat de SUA în 2001.

Este cunoscut faptul că prezenţa militară Aliată 
în Afganistan va scădea semnificativ după 2014. 
Implicit, analiştii militari se aşteaptă ca „spriji-
nul” de care Statele Unite beneficiază din partea 
Pakistanului prin folosirea acestuia ca punct de 
tranzit logistic sau aşa-zisul „efort de atenuare” 
a atacurilor extremiste îndreptate împotriva tru-
pelor americane, pe care Pakistanul îl oferă, să 
scadă considerabil. În acelaşi timp, pentru a-şi 
asigura pe termen lung beneficiile strategice ale 
regiunii, Statele Unite vor încerca consolidarea 
parteneriatului cu India19, menţionat anterior.

Toată această formă de colaborare reciprocă 
între Statele Unite şi Pakistan poate fi însă pusă 
în pericol de naţionalismul baloch şi susţinătorii 
acestuia din provincie, luptă pentru independenţă 
ce poate complica războiul dus de Statele Unite 
împotriva terorismului islamic în regiune. Mai 
mult, un Balochistan „liniştit” e atât pe placul al 
partenerilor din Coaliţia ce operează în Afganis-
tan, cât mai ales a Statelor Unite ce se bucură de 
facilităţile de operare şi control ale Aeroportului 
din Shamsi, închiriat pentru activităţi logistice 
şi misiuni de supraveghere de Forţele Aeriene şi 
Agenţia Centrală de Informaţii a Statelor Unite 
ale Americii20, încă din anul 2001.

Interesele Chinei în Balochistan derivă atât 
din cei cincizeci de ani de relaţii politice şi mi-
litare, perioadă în care China a privit Pakistanul 
ca pe principalul său partener în Asia de Sud, 
cât şi din contextul bunelor relaţii economice 
pe care Beijingul le-a dezvoltat în mod constant 
cu Islamabadul. Din punct de vedere economic, 
Balochistan a devenit legătura fizică a Chinei cu 
investiţiile acesteia în gazul iranian şi exploată-
rile de petrol din Orientul Mijlociu. În acelaşi 
timp, investiţiile chineze în Pakistan au devenit 
semnificative: China exploatează minele de aur 
şi de cupru din Saindak, în apropierea graniţelor 
cu Afganistanul şi Iranul şi, prin construcţia por-
tului de la Gwadar, devine unul din cei mai mari 

19  Ibidem, p. 11.
20  Jason HEEG,   Jason HEEG, Insurgency in Balochistan, Kansas Sta-
te University, disponibil la: http://fmso.leavenworth.army.
mil/Collaboration/universities/Balochistan_final.pdf., p.7, 
accesat la data de 27.05.2014
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investitori din provincie.   
Construit în partea de sud-vest a Pakistanu-

lui, Gwadar a ajuns să fie considerat principalul 
avanpost naval chinez în Oceanul Indian, conce-
put pentru a proteja liniile de aprovizionare ale 
Beijingului din Orientul Mijlociu şi a contracara, 
în acelaşi timp prezenţa tot mai mare a Statelor 
Unite în regiune21. Investiţia chineză în Portul 
Gwadar se dovedeşte a fi foarte importantă atât 
pentru economia chineză, prin contribuţia sa 
la dezvoltarea regiunii de sud-vest a provinciei 
Xinjiang, oferind o reală oportunitate economică 
populaţiei uighur22 şi implicit dezvoltării relaţii-
lor între musulmanii din cele două ţări vecine, cât 
şi din punct de vedere militar. Situat la aproxima-
tiv 460 km vest de Karachi, portul Gwadar oferă 
din punct de vedere strategico-militar, posibilităţi 
de observare a activităţilor navale americane din 
Golful Persic şi celor indiene, din bazele nava-
le din Gujarat şi Mombai23. În acest scop, pe 30 
ianuarie 2013, Guvernul Pakistanez a semnat un 
contract de concesiune a portului Gwadar către 
autorităţile chineze, retrăgând dreptul de operare 
de la Autoritatea Portuară a Singapore, care l-a 
deţinut în ultimii cinci ani. Deşi se presupunea că 
Singapore va continua să facă acest lucru pentru 
încă patruzeci şi cinci de ani, Pakistanul a oferit 
astfel Chinei24 controlul operaţional al portului, 
fapt care induce serioase probleme economice 
cu efecte imediate asupra ţărilor din regiune şi 
în special Indiei. Cel mai mare efect însă este re-
prezentat de faptul că, astfel, China beneficiază 
de un port de aprovizionare cu ţiţei de pe uscat, 
comerţ ce nu poate fi controlat de puterea superi-
oară navală americană. În plus, Gwadar devine o 

21  Alexander ATARODI, Insurgency in Balochistan and 
why it is of strategic importance, Raport nr. FOI-R-3110
-SE, FOI, Swedish Defence Research Agency, ianuarie 
2011, p. 28.
22  Uighur - populaţie de etnie turcă ce trăieşte în Asia 
Centrală şi de Est, în principal în Regiunea Autonomă Xin-
jiang Uyghur din Republica Populară Chineză, unde este 
recunoscută oficial ca una din cele 56 de minorităţi etnice.
23  Hasan Zaser MALYK,„Strategic Carnage of Bal-
ochistan”, IOSR Journal Of Humanities And Social Sci-
ence (IOSR-JHSS), Volume 8, Issue 4 (Mar. - Apr. 2013), 
pp. 4-77. 
24 Syed Irfan RAZA - China given contract to operate 
Gwadar port, http://www.dawn.com/news/786992, acce-
sat la data de 20.05.2014.

rotiţă importantă a planificatul coridor energetic 
Pakistano-Chinez, un plan mai vechi al Chinei, 
abandonat în 2009 datorită situaţiei volatile din 
Baluchistan, acela de contruire a unei rafinării 
în Gwadar, cu o capacitate de aproximativ 20 de 
milioane de tone pe an. Această nouă rafinărie, ar 
urma să fie conectată cu Kashgar din estul Chi-
nei, evitându-se astfel Strâmtoarea Malacca şi 
rutele maritime periculoase prin Marea Chinei de 
Sud, Marea Chinei de Est şi Marea Galbenă. De 
asemenea, atât China cât şi India sunt importan-
te importatoare de combustibil fosil, utilizănd ca 
principală rută Strâmtoarea Hormuz,  care este la 
doar 250 de mile de Gwadar, iar prezenţa chineză 
la Gwadar, pe lângă faptul că restrânge influenţa 
Indiei în regiune, devine şi o serioasă ameninţare 
pentru transporturile maritime indiene în caz de 
ostilităţi armate25.

Distanţa extrem de mare dintre porturile 
estice ale Chinei şi Kashgar, aproximativ 3500 de 
kilometri, în comparaţie cu doar cei aproximativ 
1500 km dintre Kashgar şi Gwadar, face ca acesta 
din urmă să devină punctul de tranzit şi acces 
spre nord-vestul Chinei al importurilor de ţiţei 
din Iran, Golful Persic sau Africa. Prin programul 
„Coridorul Economic China-Pakistan”, Portul 
Gwadar va fi conectat la oraşul Kashgar, regiunea 
Xinjiang din nord-vestul Chinei, printr-un şir de 
autostrăzi, căi ferate şi conducte pentru transportul 
petrolului şi gazelor natural. Secretariatul acestui 
proiect a fost deja inaugurat la Islamabad, la 27 
august 2013 (a se vedea Figura nr. 2)26. Coridorul 
prevede, de asemenea, contruirea a 200 km de 
tunel  Gilgit Baltistan, ce va oferi Chinei acces 
la strâmtoarea Hormuz, strântoare prin care este 
transportat o treime din producţia mondială de 
petrol. Iar ca bonus, din punct de vedere militar, 
Gwadar va oferi Chinei capacitatea de manevră 
şi prezenţa navală pe culoarele maritime ale 
Oceanului Indian, deşi China nu este o putere 
25 Jason R. MURTHA,The Strategic Importance of Bal-
ochistan, Master Thesis, Naval Postgraduate School, iunie 
2011, p. 41.
26  Adaptare după o imagine prezentată de Aasim Sid-  Adaptare după o imagine prezentată de Aasim Sid-
diqui, Ex-Chairman, All Pakistan Shipping Association 
(APSA) & Managing Director – Marine Group of Com-
panies, disponibilă la adresa: http://www.intermodal-asia.
com/files/aasim_siddiqui__apsa.pdf, accesat la data de 
25.05.2014.
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navală a acestei regiuni27. Derivat din aceeaşi 
nevoie de siguranţă energetică şi pe fondul 
creşterii influenţei vestice în Burma/Myanmar28, 
interesul Chinei pentru deschiderea unui traseu 
de alimentare cu energie electrică devine crucial 
şi strâns legat de regiunile Gilgit-Baltistan – în 
nord, şi Balochistan – în sud, regiuni bogate în 
resurse minerale, valoroase pentru companiile de 
profil chineze29. 

Pentru  Afganistan, cea de a treia ţară cu o 
puternică minoritate de etnie balochă, ideea unui 
Balochistan independent nu face decât să alimen-
teze etnia paştună, prezentă de-o parte şi de alta a 
27  Rajeev RAJEEV, „Will China’s takeover of Pak’s 
Gwadar port be a game changer?”, firstpost.india (In-
dia), 04.02.2013, http://www.firstpost.com/india/will-
chinas-takeover-of-paks-gwadar-port-be-a-game-changer-
612682.html, accesat la data de 24.05.2014.
28  Burma, ofi cial Republica Uniunii Myanmar, de obicei   Burma, oficial Republica Uniunii Myanmar, de obicei 
prescurtat Myanmar, este un stat suveran, în Asia de Sud 
ce se învecinează cu Laos, Thailanda, China, Bangladesh, 
şi India.
29  Vikas KUMAR, Pakistan’s Fragile Periphery, „Future 
Directions Associate Paper”, 27 martie 2014, p. 6.

Liniei Durand şi care, la rândul ei, resimte o pu-
ternică dorinţă de autodeterminare atât în comu-
nităţile din Afganistan cât şi în Teritoriile Fede-
rale Administrate Tribal, din Pakistan. Referitor 
la interesul pe care Baluchistanul, ca provincie, îl 
prezintă pentru Afganistan, predomină perspec-
tiva economică ce decurge din dezvoltarea faci-
lităţilor portuare de mare adâncime ale Portului 
Gwadar. Pentru o ţară cu cel mai mare zăcământ 
de litiu din lume şi cu reale perspective de dezvol-
tare economică, dar lipsită de facilităţi maritime, 
Gwadar oferă Afganistanului cel mai scurt şi mai 
rentabil acces posibil la Oceanul Indian şi opor-
tunităţile ce decurg din această ieşire la căile ma-
ritime comerciale. Mai mult, din perspectiva ac-
tuală şi a efortului pe care Statele Unite îl depune 
în Afganistan, acest interes afgan pentru Gwadar 
nu face decât să bucure Washingtonul, care ar 
prefera Pakistanul, în detrimentul Iranului, ca 
teritoriu de tranzit al comerţului afgan. Desi-
gur, la acest lucru contribuie şi trebuie amintite 

Figura nr. 2 - Traseul proiectului „Coridorul Economic China-Pakistan”
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puternicile legături religioase şi culturale oferite 
de etnia paştună din cele două ţări vecine30.  

Din dorinţa de a-şi satisface nevoile energeti-
ce şi evidentul interes al acesteia către Asia Cen-
trală şi Iran, India este pusă în situaţia de a anali-
za situaţia în care interesele sale sunt cel mai bine 
apărate: un Balochistan stabil în cadrul unui Pa-
kistan puternic, sau un Balochistan independent 
şi un Pakistan moderat31. Într-un posibil scenariu, 
India poate fi tentată şi de o alianţă anti-Pakista-
neză, printr-o insurecţie în Balochistan, genera-
toare de presiuni la adresa Islamabad-ului ce pot 
pune capăt conflictului asupra Kashmirului32. 

În eforturile ei de a beneficia de acces la 
Oceanul Indian, Rusia, la rândul ei, a curtat Ba-
lochistanul, încă de pe vremea ocupaţiei sovieti-
ce din Afganistan din decembrie 1979 – februarie 
1989. Un oarecare acord tacit pare să fi fost dez-
voltat între cele două părţi în acea perioadă, în 
sensul unui sprijin economic şi militar din partea 
sovieticilor, iar în contrapartidă, partea balochă 
să ofere asistenţă în problema insurgenţei din su-
dul Afganistanului şi acces la facilităţile oferite 
de Portul Gwadar. Deşi sunt ani buni de la în-
cheierea Războiului Rece, analiştii militari susţin 
încă existenţa unor sentimente reziduale de ne-
încredere între Moscova şi Washington în ceea 
ce priveşte prezenţa în regiune, la care, adăugând 
interesele Chinei, ajungem la premisele unei ten-
siuni mocnite pe plan internaţional33.

Interesele Rusiei în Balochistan pot fi 
interpretate din următoarele puncte de vedere:

mult-tapetata problemă a resurselor naturale - 
este aplicabilă şi Rusiei în aceeaşi măsură; 
mare putere mondială şi în acelaşi timp mare 
consumatoare, Rusia nu poate renunţa tentaţiei 
de a controla şi petrolul din Golf, apreciat la 
aproximativ 60 % din rezervele cunoscute la nivel 
mondial şi, prin urmare, atât resursele naturale 
din Oceanul Indian cât şi cele şi Antarctica pot 
30  Hasan Yaser MALYK, 2013, op. cit, p. 5.
31  Suba D. CHANDRAN, Akbar Bugti and after: 
Implications for Balochistan & Pakistan, Institute of 
Peace and Conflict Studies issue brief, no. 38, New 
Delphi, India, p. 4.
32  Frederic GRARE, Pakistan: The Resurgence of Bal-
uch Nationalism, Carnegie Papers, no. 65, ianuarie 2006,         
p. 12.
33 Jason R. MURTHA, 2011, op. cit., p. 67.

intra sub controlul şi managementul sovietic;
transportul capturilor de peşte – aproxi-- 

mativ 1/3 din cantitatea totală de peşte la nivel 
mondial – dinspre Oceanul Indian, în special din 
Marea Arabiei către ţările din Asia Centrală, poa-
te deveni mult mai rapid şi mai eficient34;

Rusia poate deveni beneficiarul celui mai scurt - 
drum de transport al resurselor naturale către şi din-
spre Antarctica, cunoscut ca cel mai mare bazin de 
resurse minerale neexploatate din lume35. 

Nu este însă de neglijat nici aspectul militar 
strategic din Golf şi accesul la Oceanul Indian, 
ce oferă Rusiei o apropiere mai accentuată de un 
partener mai mult sau mai puţin declarat, cum 
este China. 

Pentru Iran, Balochistan reprezintă singura 
rută terestră a viitorului gazoduct ce va lega 
unul din cele mai mari câmpuri de exploatare 
a gazului natural, situat la Pars în Iran, de 
principalul punct de distribuţie al gazelor 
naturale de la Shaheed Benazirabad (fost 
Nawabshah), Pakistan; aproape 1200 km din cei 
aproximativ 1881 km cât va totaliza gazoductul, 
vor tranzita teritoriul Balochistanului. 

În ceea ce priveşte portul de mare-adâncime 
de la Gwadar, avantajele acestuia sunt clare, iar 
în lipsa unui concurent pe măsură, Balochistanul 
nu poate decât să profite de avantajele ce decurg 
de aici. Iran însă are în plină dezvoltare ceea ce se 
numeşte astăzi „Chabahar Free Trading Zone”, 
o zonă de comerţ liber a portului de la Chaba-
har, aflat la doar 110 mile şi un concurent demn 
de luat în seamă pentru investiţia chineză de la 
Gwadar. Finanţat predominant de companii indi-
ene, portul Chabadar intră în concurenţă directă 
cu Gwadar pentru acces la aceleaşi pieţe, con-
curenţă ce a devenit o preocupare majoră a ofi-
cialilor pakistanezi care au declarat că succesul 
portului de la Chabahar ar provoca un regres fi-
nanciar foarte mare pentru Pakistan36. În schimb, 
34  Ahmad, Lt. Col. Syed Iqbal,  Balochistan: Its 
Strategic Importance, Karachi: Royal Book Company, 
1992, p. 256.
35 Cheema G. SHABBIR, Intra-State Conflicts and Devel-
opment Strategies: The Baloch Insurgency in Pakistan, 
disponibil la: http://pbrc.soka.edu/files/documents/work-
ing-papers/cheema.pdf, p. 7.
36  Haider ZIAD, „Baluchis, Beijing, and Pakistan’s Gwa-
dar Port” Georgetown Journal of International Affairs, 
2005, p. 101.
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pentru Iran, această initiativă face parte dintr-un 
plan mai amplu de reabilitare a regiunii Sistan-
Balochistan din sud-estul Iranului, una din cele 
mai sărace şi slab dezvoltate regiuni ale Iranului, 
regiune cu populaţie majoritar balochă.

Onorându-şi statutul de membru important 
în cadrul discuţiilor globale, Europa, prin 
statele sale mai puternice din punct de vedere 
economic, participă activ la jocul ce pare să se 
desfăşoare în regiune. Astfel că, după acordul 
comun de cooperare dintre Uniunea Europeană 
şi Pakistan37 semnat în 2004, cele două părţi s-au 
folosit tot mai mult de acest forum în scopul 
facilitării cât mai multor ajutoare pentru Pakistan 
pe de o parte, şi desfacerea pieţei europene pentru 
produsele din Pakistan, pe de altă parte. Astfel că 
donaţia Uniunii Europeane sub formă de ajutoare 
umanitare, finanţări, inclusiv subvenţii oferite 
prin Banca Europeană de Investiţii, se ridică 
la  aproximativ 485 milioane € sprijin pentru 
Pakistan între 2009 şi 2013, inclusiv contribuţiile 
din partea statelor membre, care se ridică la 
aproximativ 423 milioane €38. 

Nici statele membre nu au stat prea mult pe 
gânduri, schimburile comerciale între Pakistan 
şi Suedia, spre exemplu, care a devenit unul 
din principalii investitor pe piaţa de muncă din 
Pakistan, au devenit atât de strânse, încât Suedia a 
devenit furnizorul sistemului aerian de avertizare 
timpurie pentru armata pakistaneză39, iar Olanda 
37  Acord bilateral de cooperare între Comunitatea Euro-  Acord bilateral de cooperare între Comunitatea Euro-
peană şi Republica Islamică Pakistan, semnat la Islama-
bad la 24.11.2004, http://ec.europa.eu/world/agreements/
prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do
?step=0&redirect=true&treatyId=368, accesat la data de 
12.06.2014.
38 Shada ISLAM,  Shada ISLAM, Moving EU-Pakistan Relations Beyond 
Words, http://www.gmfus.org/galleries/ct_publication_at-
tachments/Islam_Moving_Aug11_final.pdf, accesat la data 
de 15.05.2014.
39  La începutul anului 2006, Forţele Aeriene Pakistaneze   La începutul anului 2006, Forţele Aeriene Pakistaneze 
au comandat şase avioane Saab 2000, echipate cu sistemul 
Erieye AEW echipat de Saab 2000 din Suedia în valoare 
de de aproximativ 1 miliard de dolari; în decembrie 2006, 
Marina Pakistaneză a comandat un număr de trei aeronave 
echipate cu sisteme Hawkeye 2000 AEW, costul total al 
programului fiind de $ 855 milioane, http://www.defensein-
dustrydaily.com/sweden-finalizes-saab-2000-aewc-con-
tract-with-pakistan-02377/, http://www.defensenews.com/
article/20061211/C4ISR01/612110301/Pakistan-seeks-P-
3s-with-Hawkeye-radar, accesate la data de 13.06.2014.

a devenit cea mai mare a cincea destinaţie pentru 
exporturile din Pakistan.

Având în vedere interesul internaţional ce 
vizează această regiune, stabilitatea Pakistanu-
lui devine astfel vitală atât pentru marile puteri 
mondiale, precum Statele Unite ale Americi sau 
China, precum şi în aceeaşi măsură, pentru Euro-
pa. Toate celelalte interese naţionale individuale 
nu fac decât să se imprime în interesul comun 
internaţional şi în acelaşi timp contribuie la dez-
voltarea internă a Pakistanului40.

În condiţiile actuale de criză energetică, nu ar 
trebui să fie nici o surpriză faptul că securitatea 
energetică în Pakistan reprezintă una din princi-
palele priorităţi naţionale. Economia Pakistanu-
lui este una dintre cele mai dependente de gaze 
naturale din lume, acestea reprezentând circa 50 
la sută din consumul total de energie din Pakis-
tan, fiind şi principala sursă de energie a ţării. Din 
rezervele de gaze naturale existente, două treimi 
se află în Balochistan; în timp ce provincia  oferă 
aproximativ 40% din totalul producţiei de gaze 
naturale din Pakistan, aceasta consumă doar un 
modest procent de 17 %.

Pe lângă rezervele considerabile de cărbune 
şi gaze naturale, sunt indicii că acesta ar dispune 
şi de rezerve mari de petrol, rapoartele geologice 
evidenţiind o cantitate de 19 miliarde de metri 
cubi de gaze naturale şi 6 trilioane barili de petrol, 
resurse naturale neexploatate ale provinciei 
Balochistan41. 

Concluzii

Încercarea comunităţii internaţionale de a 
convinge guvernul Pakistanului să angajeze po-
litic opoziţia naţionalistă din Balochistan nu este 
o soluţie tocmai lesne de urmat, dar teoretic are 
şanse de reuşită în temperarea ostilităţilor în pro-
vincie. Procesul de dezvoltare a unui mediu de 
securitate stabil în viitorul Pakistan şi Balochistan 

40  Alexander ATARODI, Insurgency in Balochistan and 
why it is of strategic importance, Raport nr. FOI-R-3110
-SE, FOI, Swedish Defence Research Agency, ianuarie 
2011, p. 25.
41  Adley PRIYASHREE, Balochistan A Backgrounder, 
Institute of Peace and Conflict Studies Special Report, Is-
sue 32, October 2006, New Delhi, India, p. 7.
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– presupuse două state suverane  – este privit, 
inevitabil, în strânsă legătură cu evoluţia feno-
menului terorist radicalist-islamic din regiune. 
Pentru a minimaliza temerile referitoare la influ-
enţa Indiei în Afganistan, după ce forţele militare 
ale Statelor Unite şi ale Alianţei NATO vor părăsi 
această ţară, şi în special în Balochistan regimul 
de la Islamabad va încerca întărirea legăturilor şi 
suportului acordat talibanilor, fapt  negat ofici-
al şi care se reflectă în intensitatea acţiunilor in-
surgente de astăzi din Afganistan. În consecinţă, 
Balochistanul este şi va continua să constituie un 
important segment al gândirii strategice pakista-
neze42. 

Securitatea internă a Pakistanului reprezintă, 
aşa cum am afirmat anterior, o sursă de îngrijorare 
pentru ţările europene. Din punctul de vedere 
al acestora, destrămarea Pakistanului ar induce 
consecinţe negative pe termen lung în dezvoltarea 
politică a Afganistanului. Este, de asemenea, 
analizată capacitatea Pakistanului de a-şi 
controla capabilităţile nucleare şi a minimaliza 
riscul proliferării acestui arsenal, în situaţia în 
care acesta eşuează ca stat. În acelaşi timp, un 
Balochistan independent dar instabil, va deveni 
atracţia organizaţiilor militante care, probabil, 
vor folosi avantajul lipsei de putere în provincie 
cu scopul atingerii idealurilor politice, paradis 
sigur al organizaţiilor teroriste precum Al-Qaeda, 
bază de regrupare, recrutare sau planificare al 
viitoarelor atacuri teroriste îndreptate, de ce nu, 
chiar împotriva teritoriului european.

 Un stat înarmat nuclear, cum este Pakistanul, 
reprezintă o ţintă obligatoriu de monitorizat, cu 
atât mai mult cu cât provocările interne trag ţara 
în direcţii diferite, iar evoluţia situaţiei interne 
are implicaţii semnificative pentru regiune şi 
pentru ţările occidentale, parte a Coaliţiei din 
Afganistan43.  

Există, de asemenea, un consens şi acela con-
stă în faptul că ruperea Pakistanului ar induce 
grave probleme de securitate în regiune, cu te-

42  A. SIDDIQUE, „Unrest in Balochistan Contributes   A. SIDDIQUE, „Unrest in Balochistan Contributes 
to Regional Tensions”, Radio Free Europe, 20 iulie 2010, 
http://www.rferl.org/content/Unrest_In_Baluchistan_Con-
tributes_To_Regional_Tensions/2104498.html, accesat la 
data de  15.05.2014, p. 34.
43  Alexander ATARODI, 2011,   Alexander ATARODI, 2011, op. cit., p. 39.

meri în rândul atât al politicienilor cât şi al oame-
nilor de ştiinţă, conform cărora insurgenţa Balo-
chă ar putea avea un impact drastic asupra ţărilor 
vecine care, de asemenea, găzduiesc comunităţi 
importante de etnie balochă. Niciuna dintre aces-
te ţări nu ar agrea o mişcare a acestor minorităţi 
către autonomie teritorială44.

Este recunoscut faptul că resurse naturale şi 
energetice constituie unul din principalele motive 
ale eventualelor conflicte la nivel mondial, iar 
acest lucru nu face decât ca Balochistanul să 
devină o piesă demnă de luat în seamă pe tabla 
de şah a marilor puteri mondiale. 

Până când, însă, resursele de energie 
alternativă vor ajunge să fie produse la scară 
largă şi distribuite în mod curent, câmpurile de 
gaze naturale împreună cu bogăţia de petrol şi 
minerale existentă încă la nivel global vor contiua 
să fie căutate în scopul exploatării de către toţii 
marii actori globali, iar provincia Balochistan, 
una dintre numeroasele regiuni cunoscute doar 
datorită potenţialului său energetic, este putin 
probabil să scadă în importanţă în viitorul 
apropiat.
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ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

Terorismul suicidar constituie un fenomen 
îngrijorător, mai ales după atentatele din 11 
septembrie 2001, când necesitatea înţelegerii 
acestuia a generat diverse abordări. O analiză 
transdisciplinară pornind de la ipoteza conform 
căreia elementul care declanşează şi alimentează 
acest fenomen îl constituie o mişcare de masă 
poate contura o perspectivă şi chiar o previziune 
asupra acestuia. Analizând evoluţia fenomenului, 
în cheia mişcărilor de masă şi în concordanţă 
cu principalele evenimente ale ultimelor trei 
decenii care îl consacră, se generează concluzii 
suplimentare care pot oferi logica unor acţiuni 
teroriste, precum şi scopurile reale, nedeclarate 
ale acestora.

Cuvinte-cheie: terorism suicidar, mişcări 
de masă, ideologia terorii, Al Qaida, metoda 
transdisciplinară, Orientul Mijlociu.

Introducere

Terorismul suicidar reprezintă, în zilele 
noastre, un fenomen greu de acceptat şi de înţeles 
la nivelul civilizaţiei moderne bazate pe sisteme 
democratice stabile. El există, iar analizele asupra 
acestui fenomen arată faptul că, în ultimele trei 
decenii, a luat amploare, fiind practicat în toată 
lumea. Specialişti din aproape toate domeniile 
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ştiinţifice au încercat să explice, fiecare în parte, 
reapariţia acestui fenomen, cauzele şi împrejurările 
favorizante, structura şi profilul psihosocial al 
individului predispus la martiraj. Considerăm că 
o cercetare transdisciplinară, bazată pe discipline 
precum sociologie, psihologie, istorie, filozofie, 
religie, ştiinţe militare, ştiinţe politice şi relaţii 
internaţionale poate să conducă la o înţelegere 
care ar putea oferi o perspectivă, un context şi 
chiar o previziune. 

Dacă am aborda studiul fenomenului ca 
fiind o formă de acţiune teroristă şi un act 
individual, referindu-ne la martirajul în sine, 
nu am putea identifica resortul, energia care-l 
alimentează şi declanşează. Considerăm că acest 
fenomen nu poate fi declanşat doar de hotărârea 
atentatorului pentru că, în această situaţie, nu ar 
putea reprezenta decât particularităţile unui act 
sinucigaş psihopatologic. 

Pentru aceasta, lansăm ipoteza conform căreia 
sursa de energie a terorismului suicidar o consti-
tuie o masă de oameni, o comunitate psihologică 
în plină mişcare, de tipul revoltelor sau revoluţi-
ilor, o mişcare de masă care urmăreşte o schim-
bare radicală a prezentului la nivel colectiv. Din 
mijlocul acestor mase şi animat de idei, idealuri 
şi ideologii provine adeptul dispus la sacrificiul 
de sine şi la acte violente, atât în dimensiunea 
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criminală, cât şi în cea eroică. Este adevărat că nu 
orice adept al unei mişcări este capabil de sacrifi-
ciul de sine, dar toţi îl susţin şi venerează, întrucât 
contagiunea mentală şi mimetismul funcţionează 
la acest nivel. Predispoziţia în acest sens depinde 
de circumstanţele personale ale individului dar, 
în mod obligatoriu, teroristul sinucigaş aparţine 
sau are convingerea că aparţine unei mişcări de 
masă având aceeaşi identitate cu aceasta.

1. Mişcările de masă

O caracteristică a mişcării de masă întâlnită 
şi în cazul fanaticului este atitudinea faţă 
de prezent, considerat ca fiind inacceptabil, 
deplorabil, şi credinţa potrivit căreia viitorul va 
schimba din temelii tot ceea ce există în prezent. 
Practic, putem vorbi de un sentiment de frustrare, 
în sensul că individul care parcurge mai multe 
eşecuri şi nu găseşte puncte de sprijin în prezent 
este dispus să se desprindă de acesta şi de sine, 
chiar dacă prezentul îi asigură o foarte mare 
libertate. Pentru el, libertatea este o povară. În 
clasificarea lui Eric Hoffer1, adepţii fanatici 
pot fi „noii săraci” (persoane sărăcite recent), 
săracii eliberaţi dintr-un regim de egalitarism 
absolut, inadaptaţii, super-egoiştii, ambiţioşii 
cu oportunităţi nelimitate, minoritarii, plictisiţii 
şi păcătoşii (cei care consideră că se pot purifica 
prin martiraj). 

Prin aderarea la o mişcare de masă, frustratul 
consideră că s-a eliberat de toate responsabilităţile, 
obligaţiile, deciziile pe care trebuie să le ia în 
cadrul unei societăţi libere, inclusiv eliberarea 
de sine, transferându-le mişcării de masă. 
Individualitatea sa este absorbită de mişcarea de 
masă, iar el se identifică doar prin aceasta.

În acest context, frustrarea nu este neapărat 
o caracteristică personală nativă a unui individ2, 
ci poate fi un produs social, de regulă al unei 
societăţi libere, instabile sau cu un sistem 
administrativ incapabil să răspundă nevoilor 
sociale, care menţine mari inechităţi sociale, 
dar şi al unei societăţi sau civilizaţii în curs de 
1 Eric HOFFER, Adepţii fanatici, Iaşi, Editura Polirom, 
2013.
2 N.n. – de exemplu aspiraţile nerealiste, peste limita posi- N.n. – de exemplu aspiraţile nerealiste, peste limita posi-
bilităţilor, este caracteristica inadaptaţilor.

modernizare sau liberalizare, precum şi al celor 
lipsite de progres (în cazul plictisiţilor). 

Pentru adeptul mişcării de masă, timpul nu 
reprezintă decât trecutul şi viitorul, un viitor care 
se transformă în eternitate. Condamnă tot ceea ce 
este prezent, înlocuind, de exemplu, plăcerile cu 
abstinenţa. 

La polul opus, individualistul, cel care trăieşte 
în prezent, mulţumit de sine, de realizările 
personale şi care are un statut social complet 
se bucură de sistemul din care face parte şi, de 
multe ori, este orientat spre o societate de masă, 
consumerism, hedonism. Acesta nu concepe 
existenţa sa decât în prezent şi pentru el terorismul 
suicidar reprezintă o acţiune îngrozitoare, greu 
nu doar de înfăptuit, dar şi de conceput. Aceeaşi 
atitudine o are şi faţă de eroism.

De cele mai multe ori, caracterul unei mişcări 
de masă are, alături de o componentă naţionalistă 
sau socială, şi o componentă ideologică religioasă, 
care trebuie să-i asigure existenţa eternă şi viaţa 
de dincolo de moarte. Gustave Le Bon constata că 
„masele au nevoie de o religie (…) convingerile 
politice şi sociale, credinţa într-o divinitate nu se 
înstăpânesc în rândul lor decât înveşmântate în 
forme religioase, care le pun la adăpost de orice 
îndoială. Dacă masele ar fi determinate să accepte 
ateismul, acesta (…) ar deveni un cult”3. 

La rândul său, Eric Hoffer a constatat faptul 
că „rar se întâmplă ca o mişcare de masă să aibă 
un caracter unic. (…) uneori reprezintă două sau 
trei mişcări în una”4.

Trăsăturile generale ale mişcărilor de masă 
sunt intoleranţa şi fanatismul, acestea fiind 
inevitabile, însă ele se manifestă cu intensitate 
diferită, în funcţie de factorul cultural, religios 
şi de influenţa liderilor. Aceste trăsături 
diferenţiază o masă amorfă de o mişcare de 
masă. După identificarea duşmanului comun, 
care pot fi persoane determinate, mase sau 
popoare, ori toate acestea la un loc, vectorul 
unificator al mişcării de masă îl constituie ura, 
care, pe fondul intoleranţei şi al fanatismului, 
dezvoltă dimensiunea criminală. 
3 Gustave LE BON, Psihologia mulţimilor, Bucureşti, Edi-
tura Antet, 2012, p. 37.
4  Eric HOFFER, Adepţii fanatici, Iaşi, Editura Polirom, 
2013, p. 30.
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2. Ideologie şi religie

Isaiah Berlin, făcând referire la ideologiile 
revoluţionare europene şi definind esenţa 
romantismului, care este baza ideologiilor 
precum anarhismul, naţionalismul extremist, 
fascismul, comunismul etc., constata: „a fi liber 
nu înseamnă nimic – a te elibera e Raiul. Eşecul 
este mai nobil decât succesul. Jertfirea pentru o 
cauză este importantă, nu validitatea cauzei în 
sine, căci sacrificiul făcut pentru ea este ceea ce 
sfinţeşte cauza, nu vreo proprietate intrinsecă a 
ei”5. Aceasta conduce la ideea că totul reprezintă 
mişcare, dinamică, între totul sau nimic, însă 
tendinţa este spre nimic, spre distrugerea 
prezentului.

Sistemele de gândire radicale, romantice, în 
viziunea lui Isaiah Berlin, abordează noţiunea de 
„adevăr”, ca fiind cel creat şi nu cel descoperit, 
protejându-l împotriva oricăror dezbateri sau 
îndoieli, întrucât este unic, ceva ce, până a fi creat, 
nu a existat. Adevărul descoperit exista dinaintea 
descoperirii lui. Dezbaterea sau îndoiala asupra 
adevărurilor care creează sau menţin mişcarea de 
masă conduce, în mod inevitabil, la dispariţia ei. 

Astfel, găsim la baza ideilor unei mişcări 
de masă drept adevăruri create, variante 
reinterpretate şi ideologizate ale marilor religii. 
Fie că vorbim despre iudaism, creştinism sau 
islamism, ele au fost ideologizate pentru a servi 
unui scop sau altul, de la formele moderate, 
moderniste favorizante liberalismului până la 
formele fundamentaliste, puritane şi radicale ale 
acestora. Fiecare extremă este răspunsul de pe 
acelaşi palier al celeilalte extreme. De exemplu, 
perioada colonialistă din Orientul Mijlociu, 
care a constituit un import de civilizaţie în 
ţările arabe şi care a condus spre o modernizare 
socială şi economică, adică o liberalizare, avea 
să determine un răspuns prin întoarcerea la 
practicile puritane, fundamentale ale Islamului, 
aşa cum sunt ele consacrate în Coran şi în viaţa 
Profetului Mohamed. Răspunsul s-a concretizat 
prin mişcarea wahhabistă, de la sfârşitul secolului 
al XVIII-lea, iniţiată de Muhammad bin Abd al 
Wahhab, în peninsula Arabică şi transformată în 

5  Isaiah BERLIN, Puterea ideilor, Bucureşti, Editura 
Humanitas, 2012, p. 276.

mişcarea salafistă, care în secolul al XX-lea s-a 
răspândit în mai multe ţări arabe. 

Karen Armstrong definea mişcările 
fundamentaliste ca fiind „forme crenelate de 
spiritualitate, care au apărut ca răspuns la o 
criză percepută” – temerea că modernitatea va 
eroda sau chiar eradica credinţa şi moralitatea, 
dar temerea nu aparţine niciunei religii. În acest 
context, putem clarifica dacă religia este ideologie 
sau nu. În opinia noastră, religia, islamul ca în 
exemplul de faţă, nu este ideologie. Ideologie de 
tip religios poate fi Wahhabismul sau Salafismul, 
care reprezintă un ansamblu de idei prin care 
religia este interpretată şi prezentată maselor în 
scopul mobilizării şi orientării spre un anumit 
comportament, combătând şi condamnând alte 
interpretări şi comportamente sau chiar religia, 
în sine. Chiar dacă ideologia religioasă militează 
pentru întoarcerea la religie sau la modernizarea 
ei, ea nu este religie ci este ideologia religioasă 
care vine ca răspuns la o criză percepută sau la 
dorinţa de modernitate, la dorinţa de putere sau 
la legitimizarea ei, la justificarea unor acţiuni sau 
la condamnarea altora.

3. Renaşterea terorismului sinucigaş

Renaşterea terorismului sinucigaş este 
considerat, de majoritatea analiştilor, ca fiind 
atentatul sinucigaş cu un camion-capcană comis 
de un adept Hezbollah asupra unei baze militare 
din Beirut la data de 23 octombrie 1983, soldat 
cu 241 de morţi şi peste 100 de răniţi. În lunile 
care au urmat, atacurile de acest gen s-au repetat, 
determinând S.U.A. şi Franţa să îşi retragă toţi 
militarii din Liban. În acest caz, putem clasifica 
atacul ca fiind unul terorist, datorită faptului că 
era atribuit unei organizaţii teroriste, altfel ar fi 
putut fi calificat drept o acţiune tactică militară 
asupra unei baze militare adversare, aflate într-un 
teatru de operaţii.

Totuşi, primul atentat sinucigaş a fost comis 
în ziua de 11 noiembrie 1982, când un tânăr a 
intrat cu un autoturism Mercedes, încărcat cu 
explozibil, în cartierul general din Tyr al armatei 
israeliene, distrugând o clădire cu opt etaje şi 
omorând 141 de persoane. A fost prima bombă 
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umană de la renaşterea terorismului suicidar, 
iar sinucigaşul făcea parte dintr-o formaţiune a 
Hezbollahului neoficializată la acea dată.

Atentatele teroriste sinucigaşe menţionate au 
inspirat, ulterior, grupări teroriste din întreaga 
lume şi au culminat cu atentatele teroriste 
comise de cei 19 terorişti sinucigaşi conduşi de 
Mohamed Atta, la data de 11 septembrie 2001, 
moment din care stabilirea profilului psihosocial 
al teroristului sinucigaş avea să reclame o altă 
abordare. Acestea aveau să fie primele atentate 
teroriste ce foloseau ca arme avioane. Până în 
prezent, într-un singur caz izolat, avionul a mai 
fost folosit ca armă.

Primul aspect care a ieşit în evidenţă în urma 
investigării acestor atentate a fost nivelul ridicat 
de instrucţie al atacatorilor. Astfel, cei mai mulţi 
dintre ei aveau studii superioare, dintre care şapte 
deţineau brevete de pilot. Nivelul de trai şi sta-
tutul social al acestora era diferit de cel clasic, 
şi anume unul dintre ei era fiu de diplomat, altul 
al unui avocat, iar toţi cunoşteau foarte bine via-
ţa urbană occidentală şi vorbeau fluent cel puţin 
două limbi străine. Dar dintre toate aspectele re-
levate, cel mai greu de explicat de către investi-
gatori a fost hotărârea cu care aceştia au executat 
atentatele, cu toate că au fost departe un timp în-
delungat de mediul care îi îndoctrinase, unii luni 
de zile, iar alţii chiar ani.

Deşi s-au aflat departe de mediul în care se 
formaseră să devină „martiri ai credinţei”, ei au 
fost capabili să realizeze o operaţiune aproape 
de perfecţiune, în ceea ce priveşte planificarea, 
pregătirea şi coordonarea, realizând o cunoaştere 
amănunţită a sistemelor de securitate ale aeropor-
turilor americane şi au dat dovadă de o răbdare şi 
o motivaţie ieşite din comun până la acea dată.

Totuşi, câteva elemente din trecutul lui Mo-
hamed Atta ar putea fi relevante. După absolvi-
rea Universităţii din Cairo şi deţinând licenţa în 
arhitectură, s-a angajat la Centrul de dezvoltare 
urbană din acelaşi oraş, în cadrul unui compar-
timent de planificare arhitecturală şi proiectare 
a clădirilor. Aici a fost preocupat de dezvoltarea 
modernă şi construcţia de clădiri înalte, pe care 
le considera ca fiind mari, impersonale şi urâte, 
şi pentru care s-au distrus cartiere vechi, afectând 

viaţa privată şi demnitatea oamenilor. Chiar fa-
milia lui s-a mutat într-un astfel de bloc aparta-
mente în 1990, catalogându-l „un simbol sărăcă-
cios al încercării Egiptului de a moderniza şi de a 
îmbrăţişa neruşinarea occidentului”6.

În iulie 1992, Mohamed Atta a ajuns în 
Germania pentru a urma cursurile postuniversitare 
la Universitatea Tehnică din Hamburg. Prima 
gazdă, care după şase luni i-a cerut să se mute, 
l-a caracterizat ca fiind un „individ frustrat, 
fără orizont şi cu o personalitate introvertită”7. 
Începând cu anul 1993, acesta s-a mutat în 
căminele universităţii, unde a împărţit un 
apartament cu doi prieteni până în 1998. Aceştia 
l-au caracterizat ca fiind „aproape agresiv şi 
complet insultător”8.

Un alt aspect relevant provine din anul 1994, 
când profesorul lui Atta, Dittmar Machule, l-a in-
vitat la Alep, în scopul unei vizite arheologice. 
Atta a rămas câteva săptămâni în Alep, unde, în 
luna august 1994, a cunoscut-o pe Amal, o tânără 
palestiniană, care a lucrat în biroul de urbanism. 
Volker Hauth, care a călătorit cu Atta, a descris-o 
pe Amal ca fiind „atractivă şi încrezătoare în 
sine”9, observând la ea pudoarea musulmană, cu 
toate că ea era emancipată şi provocatoare. Amân-
doi păreau să fie atraşi unul de celălalt, însă Atta 
i-a explicat lui Hauth, cu regret, faptul că ea avea 
o orientare destul de diferită şi că emanciparea ei 
de domnişoară nu i se potrivea. Acesta a fost cel 
mai apropiat moment de dragoste pentru Atta. 

Aceste elemente din trecutul lui Mohamed 
Atta conduc, în mod indubitabil, spre tiparul 
adeptului fanatic construit de Eric Hoffer. Este 
larg acceptat faptul că un militant fanatic nu 
devine întâi militant şi apoi fanatic, ci el este întâi 

6  Thomas EVAN, „The day that changed America”, în 
Newsweek, disponibil la http://www.newsweek.com/day-
changed-america-148319, accesat la 19.08.2014.
7 John HOOPER, „The shy, caring, deadly fanatic”, în The 
Guardian (London), disponibil la http://www.theguardian.
com/world/2001/sep/23/september11.education, accesat la 
19.08.2014.
8 Terry McDERMOTT, „A perfect soldier”, în Los Ange-
les Times, disponibil la http://articles.latimes.com/2002/
jan/27/news/mn-25005, p. 6, accesat la 19.08.2014.
9 John HOOPER, „The shy, caring, deadly fanatic”, în The 
Guardian (London), disponibil la http://www.theguardian.
com/world/2001/sep/23/september11.education, accesat la 
19.08.2014.
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fanatic, ulterior devenind militant fanatic. Adeptul 
fanatic nu se poate manifesta în forma militantistă 
decât în cadrul unei mişcări de masă, varianta 
individuală făcând obiectul psihopatologiei.

Despre aceste atentate, unii analişti au apre-
ciat că au avut drept ţintă populaţia civilă, dar 
aplicând prima regulă a unei analize transdisci-
plinare, respectiv, existenţa mai multor realităţi 
datorită faptului că există niveluri de percepţie 
diferite, putem emite un punct de vedere diferit. 
Astfel, putem constata că cei 19 terorişti sinu-
cigaşi, precum şi mişcarea de masă căreia ei se 
dedicaseră aveau reprezentarea, aşa cum le-a fost 
inoculată prin cultivarea sentimentului de ură, că 
în primul rând vor pedepsi populaţia civilă occi-
dentală, considerată păgână, păcătoasă şi deca-
dentă. Agentul unificator al unei mişcări de masă 
radicalizate, aşa cum am arătat, îl reprezintă ura. 
Eric Hoffer ridică importanţa acestui agent uni-
ficator, arătându-i şi caracterul pragmatic aflat la 
îndemâna liderilor mişcărilor de masă, conside-
rându-l ca fiind cel mai accesibil şi cuprinzător 
dintre toţi agenţii unificatori. Deci, în percepţia 
lor, ţinta era, în primul rând, populaţia civilă. În 
schimb, Osama Bin Laden avea o cu totul altă 
reprezentare, cea a oricărui lider în goana sa către 
putere, respectiv poziţionarea sa în ecuaţia pute-
rii politice internaţionale, de unde rezultă că avea 
o ţintă politică.

Însă, în ipoteza conform căreia fenomenul 
terorismului sinucigaş al ultimelor trei decenii 
este efectul unor mişcări de masă, se impune să 
analizăm evoluţia evenimentelor care au legătură 
cu acestea.

Două evenimente majore din Orientul 
Mijlociu aveau să marcheze evoluţiile viitoare: 
Revoluţia islamică şi invazia trupelor sovietice 
în Afganistan.

În anii ’60, în Iran are loc revoluţia albă 
prin politici de modernizare iniţiate de Şahul 
Mohammad Reza Pahlavi, conducând la o 
liberalizare fără precedent în lumea islamică a 
vieţii economice şi sociale. Această mişcare, 
susţinută de o coaliţie nefirească dintre liberali10, 
comunişti, naţionalişti şi forţele religioase, avea 
10  n.n. – imediat după Revoluţie, liberalii aveau să fi e   n.n. – imediat după Revoluţie, liberalii aveau să fie 
îndepărtaţi de la putere.

să genereze mai multe revolte populare care au 
fost reprimate succesiv de armata Şahului, dar 
au bătătorit drumul unei revoluţii, revoluţia 
islamică.

La data de 11 februarie 1979, Revoluţia is-
lamică avea să-l înlăture de la putere pe Şahul 
Mohammad Reza Pahlavi şi să transforme Ira-
nul, din monarhie în republică islamică, bazată 
pe o ideologie naţionalistă şi religioasă de tip 
mesianic – şiismul. În Iran, 89% din populaţie 
este formată din şiiţi. Despre efectele revoluţiei, 
Carmen Bin Laden consemnează: „în lunile care 
au urmat, revolta împotriva şahului din Iran avea 
să declanşeze o undă de şoc în întreaga regiune, 
impulsionându-i pe tradiţionaliştii care se opu-
neau oricărei tentative a Orientului Mijlociu de a 
păşi în lumea modernă. Islamul avea să capete o 
nouă dimensiune şi avea să schimbe faţa întregii 
lumi”11. Ideologiile religioase radicale au cuprins 
imediat şi Arabia Saudită, cu toate că aceasta este 
o ţară majoritar sunnită, dar au activat aripa tradi-
ţionalistă, care a impus revenirea la vechile tradi-
ţii, prin folosirea ca instrument represiv a poliţiei 
religioase - mutawa – abilitată cu puteri discreţi-
onare şi care manifesta o totală intoleranţă şi un 
fanatism exacerbat. Carmen Bin Laden, cumnată 
a lui Osama Bin Laden şi o adeptă a modernis-
mului, spre deosebire de toţi membri familiei, 
constata: „tinerii mă înspăimântau cel mai mult. 
Ei erau cei care ar fi trebuit să scoată ţara din Evul 
Mediu şi să o ducă în lumea modernă. Şi totuşi îi 
vedeam zi de zi mergând înapoi, spre secole de 
mult apuse. Vedeam mănuşile tinerelor, ciorapii 
lor negri şi feţele lor furioase şi le auzeam cerând 
şi mai multe restricţii”12.

Revoluţia islamică iraniană a reverberat şi în 
Liban, un stat arab care a împărtăşit în anii ’60 
aceeaşi evoluţie economică şi socială cu cea a 
Iranului. Liberalismul forţat al economiei de pia-
ţă avea să formeze noii bogaţi şi noii săraci şi 
să accentueze discrepanţele existente între ei pe 
fondul distribuţiei tradiţionale a puterii guverna-
mentale şi a responsabilităţilor pe criterii con-
fesionale. Astfel, în anii ’60 şi începutul anilor 
’70, şiiţii aveau o reprezentare redusă în scena 
11  Carmen BIN LADEN,   Carmen BIN LADEN, Înăuntrul regatului, Bucureşti, 
Editura Pandora, 2011, p. 149.
12    Ibidem, p. 154.
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politică, deţinând funcţia de preşedinte al Parla-
mentului musulman, iar funcţiile de Preşedinte 
al Republicii şi cea de prim-ministru revenind 
creştin maroniţilor şi sunniţilor. Întrucât creşte-
rea demografică accentuată în rândul şiiţilor nu a 
condus la o redistribuire a puterii guvernamenta-
le, aceştia au devenit partea cea mai numeroasă a 
militanţilor şi conducătorilor Partidului Comunist 
Libanez şi ai Partidului Socialist Naţional Sirian. 
La sfârşitul anilor ’70, Sayyid Musa al-Sadr, un 
cleric musulman carismatic, a început să intre în 
concurenţă cu partidele de stânga, câştigând sim-
patia tinerilor şiiţi. Al-Sadr le-a oferit alternativa: 
Mişcarea Dezmoşteniţilor. O miliţie emanând 
din această mişcare, Amal, a fost fondată la înce-
putul războiului civil libanez, în 1975. 

În 1979, revoluţia islamică din Iran a propulsat 
în scena politică a Libanului o nouă mişcare 
de masă şiită, care a rupt relaţiile cu cele două 
partide de stânga şi care a preluat noul model 
al musulmanilor şiiţi din lumea întreagă, având 
o nouă viziune asupra unei lumi alternative 
capitalismului liberal occidental, diferită de cea 
proslăvită de mişcările de stânga. 

Din 1982, mai mulţi dintre membrii importanţi 
ai mişcării Amal au părăsit această organizaţie, 
formând mai multe grupuri armate compuse 
din tineri organizaţi în numele Islamului, în 
sudul Libanului, în Valea Bekka şi în periferiile 
Beirutului. Formaţiunea militară de bază şi 
echipamentul miliţiilor şiite au fost furnizate 
de Iran şi, ca urmare a fuziunii acestora, a fost 
fondată organizaţia politică Hezbollah şi aripa 
sa armată, Rezistenţa Islamică, dar care nu a fost 
anunţată oficial decât în 16 februarie 1985. Ca 
urmare al unui radicalism exacerbat, Hezbollah 
iniţiază formaţiuni de martiri numite Al-Amaliya 
Al-Istishhadaya. Acestea venerează şi apără 
practica martirajului şi folosirea bombelor umane, 
care constituie principalul lor mijloc de luptă.

Ideologia organizaţiei Hezbollah se baza pe 
doctrinele lui Khomeini, care au ca principal 
obiectiv înfiinţarea unei republici pan-islamice 
conduse de clerici religioşi, împărtăşind 
naţionalismul de tip fascist şi mesianismul 
religios. Ca idealuri – dreptate şi egalitate. 
Libertatea nu făcea parte dintre idealurile lor, 

din libertate veneau şi aceasta se dovedise a fi o 
povară. 

Extinderea Revoluţiei islamice în alte state 
arabe avea să menţină până în prezent caracte-
rul de mişcare de masă şi să asigure permanent 
obiective imediate şi un inamic public, pentru că, 
în lipsa acestora, mişcarea de masă s-ar fi stins 
odată cu instaurarea Republicii Islamice, adică 
Revoluţia ar fi luat sfârşit, prin realizarea obiec-
tivelor. De altfel, mesianismul religios este o sur-
să perenă de obiective imediate, dar şi perpetue: 
pregătirea pentru întoarcerea Imamului Ascuns, 
întoarcerea lui Mahdi şi preluarea puterii politice 
de către clerici religioşi pentru asigurarea întoar-
cerii acestuia, constituie surse de energie inepu-
izabile. 

Şi totuşi, mesianismul conţine şi o predispo-
ziţie care împiedică acţiunea şi mişcarea de masă 
- chietismul, care recomandă dobândirea liniştii 
sufleteşti şi adoptarea unei atitudini pasive, con-
templative faţă de lume în aşteptarea lui Mahdi. 
Khomeini a reuşit să respingă această predispo-
ziţie folosind învăţăturile şiite, folosindu-şi abili-
tăţile de manipulare politică a credinţelor mesia-
nice populare şiite. Astfel, manipulând noţiunile 
de injustiţie şi suferinţă, dar şi de lupta neîncetată 
a credincioşilor şiiţi împotriva opresiunii şi tira-
niei lumeşti, liberale, Khomeini a creat cel mai 
bun instrument de mobilizare revoluţionară, ex-
ploatând în special ceea ce a fost, la momentul 
respectiv, una dintre cele mai inegale şi sărăcite 
societăţi din lumea arabă. 

24 decembrie 1979 este data celui de al doilea 
eveniment care a bulversat Orientul Mijlociu, şi 
anume invazia Uniunii Sovietice în Afganistan. 
Sentimentul provocat în Orientul Mijlociu de 
acest eveniment este foarte expresiv descris de 
Carmen Bin Laden: „Agresivul şi ateul monolit 
comunist atacase o ţară de musulmani săraci şi 
evlavioşi”13 Într-o lume bipolară, în care Orientul 
Mijlociu reuşise, ca urmare a Revoluţiei islamice, 
să intre în opoziţie faţă de occidentul capitalist, 
consecinţa invaziei din Afganistan a fost faptul 
că elitele arabe au realizat că nu se află la adăpos-
tul nici unuia din cei doi poli. Erau în afara lumii 
bipolare, dar nu erau neutri, ci erau în conflict cu 

13    Ibidem, p. 158.
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ambii poli. Arabia Saudită şi familia regală au re-
acţionat, încercând să activeze solidaritatea arabă 
şi finanţând rezistenţa din Afganistan. Guvernul 
saudit a oferit sprijin financiar voluntarilor care 
participau în mod direct la cauza afgană. 

Cauza afgană a reprezentat pentru Arabia 
Saudită o alternativă la mişcările de masă ce 
se dezvoltau pe propriul teritoriu, ca urmare a 
Revoluţiei islamice. Direcţionarea acesteia spre 
cauza afgană avea să readucă strălucirea islamului 
sunnit şi să tempereze tendinţele radicale locale.

Acest moment l-a surprins pe Osama Bin La-
den imediat după terminarea studiilor superioare, 
când s-a alăturat, cu hotărâre, cauzei afgane. Din 
familia Bin Laden, Osama era cel mai religios 
dintre fraţi. La începutul voluntariatului, a asigu-
rat transporturile de ajutoare pentru rezistenţa af-
gană spre Pakistan, unde a contribuit la constru-
irea unor spitale şi a unor baze de antrenament a 
combatanţilor, mutându-se ulterior în Afganistan, 
unde contribuţia lui i-a asigurat un statut de erou 
saudit în lupta cu monolitul sovietic. Aici îl cu-
noaşte pe Abdallah Azzam, palestinian, membru 
al Fraţilor Musulmani care, în dezacord cu modul 
de abordare de către O.E.P.14 a luptei pentru eli-
berarea Palestinei, s-a reataşat cauzei afgane. 

Dezacordul cu O.E.P. consta în faptul că 
aceasta ar fi trebuit să mobilizeze întreaga lume 
arabă, care să declanşeze Jihadul împotriva Is-
raelului. Dar, urmând spiritul Jihadist, Abdallah 
Azam s-a ataşat cauzei afgane, publicând prin-
cipala fatwa care chema la luptă întreaga lume 
arabă, acesta devenind mai târziu mentorul lui 
Osama Bin Laden şi ideologul organizaţiei tero-
riste Al Qaida.

Alte două evenimente au marcat decisiv 
mişcările de masă: încheierea retragerii 
trupelor sovietice din Afganistan şi căderea 
cortinei de fier.

Rezistenţa afgană, după aproape 10 ani de 
lupte, părea să devină o masă fără mişcare, o masă 
susţinută, înarmată şi antrenată atâţia ani părea 
să fie lăsată la vatră. Nimic mai greşit, adepţii 
unei mişcări de masă cu un trecut ca al celor din 
rezistenţa afgană au întotdeauna predispoziţia 
de reataşare la o altă mişcare. Osama Bin Laden 

14  n.n. – Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei.  n.n. – Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei.n.n. – Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei.

a cunoscut şi a trăit această predispoziţie şi a 
construit o alternativă maselor de mujahedini în 
care s-a distribuit în rolul principal. 

În urma Acordului de la Geneva privind 
reglementarea politică a situaţiei din Afganistan, 
din 14 aprilie 1988, dintre miniştrii de externe 
ai Afganistanului şi Pakistanului, având drept 
garanţi S.U.A. şi Uniunea Sovietică, s-a stabilit 
retragerea trupelor sovietice în intervalul 15 mai 
1988 – 15 februarie 1989. În cadrul acestui acord, 
Pakistanul şi S.U.A. s-au angajat că vor înceta 
acordarea ajutorului mujahedinilor.

În urma acestui acord, Osama Bin Laden 
fondează organizaţia Al Qaida în acelaşi an, iar 
încetarea sprijinului din partea S.U.A. o califică 
drept trădare în vederea lansării în rândul maselor 
al unui nou inamic, acesta fiind un element 
esenţial în antrenarea mişcării de masă şi a Al 
Qaida. Idealul noii organizaţii, care era formată 
din luptători pentru cauza afgană, trebuia să se 
încadreze în coordonatele acestei cauze, pentru 
a asigura tranziţia15: eliberarea teritoriilor 
musulmane ocupate de invadatorii străini. 
Astfel, împărtăşeşte ideile lui Abdallah Azzam, 
care a redefinit cauza Jihadului, transformând-o 
din lupta împotriva conducătorilor tiranici şi 
corupţi ai statelor arabe, în lupta de eliberare 
a teritoriilor musulmane de ocupaţia străină şi 
aceasta pe fondul căderii cortinei de fier, care 
a modificat relaţiile internaţionale de putere. 
Monolitul sovietic dispăruse din sfera puterii 
internaţionale, iar singurul pol de putere era 
S.U.A. Idealul Revoluţiei islamice şiite de creare 
al unui stat pan-islamic în Orientul Mijlociu era 
complementar cu cel al Al Qaida. 

Abordarea făţişă a unei atitudini ostile 
a organizaţiei Al Qaida faţă de S.U.A., la 
începutul anilor ’90, urmărea să creeze în rândul 
musulmanilor o imagine de forţă şi de alternativă 
cel puţin în plan regional, a puterii americane, 
generând o nouă mişcare de masă. Dorinţa de a 
se implica în eliberarea Kuweit-ului de ocupaţia 

15  n.n. - Naeem Gul Mohammed, director al Centrului   n.n. - Naeem Gul Mohammed, director al Centrului 
afgan unic din Sankt-Petersburg, constata: „nu trebuie să 
uităm de tradiţiile, mentalitatea şi cultura poporului afgan. 
Triburile războinice pushtu nu ascultau pe nimeni. Prezenţa 
trupelor străine nu a fost niciodată agreată. Populaţia locală 
s-a revoltat împotriva trupelor sovietice”.
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irakiană şi de respingere a implicării S.U.A. în 
această cauză, dorinţă refuzată de regele Fahd al 
Arabiei Saudite şi care a dus la ruperea legăturilor 
cu acesta, reprezintă tot o încercare de a se 
poziţiona în zona puterii în Orientul Mijlociu, 
dar şi de a alimenta mişcarea de masă rămasă la 
acel moment fără cauză, care refuza să se lase la 
vatră. Acesta este şi momentul în care Osama Bin 
Laden alege calea terorismului internaţional. 

Planul Noii Ordini Mondiale era susţinut de 
Al Qaida, prin recrearea bipolarismului dintre un 
actor statal şi un actor nonstatal (cu care dorea 
să se identifice), însă pentru aceasta avea nevoie 
de sacrificii (jertfe care să-i sfinţească cauza), 

obiective imediate care să menţină mişcarea 
de masă, acţiuni tactice în adâncime, greu de 
combătut şi care să creeze o teamă permanentă – 
terorismul suicidar. 

4. Terorismul suicidar înainte 
şi după 11 septembrie 2001

Terorismul suicidar, de la renaşterea lui la 
data de 11 noiembrie 1982 şi până la atacurile în 
11 septembrie 2001, a avut o oarecare constanţă 
şi nu a reprezentat un fenomen îngrijorător, 
totalizând 202 atentate teroriste suicidare din 
peste 60.000, adică aproximativ 0.34 % din 

Figura nr.1: Evoluţia atentatelor sinucigaşe înainte şi după 11 septembrie 2001

SURSA: Această diagramă a fost realizată în conformitate cu informaţiile preluate din baza de date CPOST a 
Universităţii din Chicago, disponibilă la http://cpostdata.uchicago.edu/search_new.php, accesată la 18.08.2014.
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totalul acestora. Numărul de persoane decedate 
în cei 19 ani de terorism suicidar a ajuns la 
2810, în mică parte civili, dar atentatele din 11 
septembrie 2001 s-au soldat, în doar câteva ore, 
cu 2973 de morţi din rândul civililor, şocând 
comunitatea internaţională. Perioada care a urmat 
avea să aducă terorismul suicidar ca manifestare 
curentă a organizaţiilor teroriste. Astfel, după 11 
septembrie 2001, în doar 13 ani, faţă de 19 ani, 
numărul atentatelor teroriste suicidare a crescut 
de aproximativ 40 de ori, reprezentând 6.3 % 
din totalul atentatelor teroriste, iar numărul 
persoanelor decedate a crescut de 11 ori, ajungând 
la 34.481.

Informaţiile preluate din baza de date CPOST 
a Universităţii din Chicago şi prezentate grafic 
în Figura nr.1, confirmă tendinţele de utilizare 
a terorismului suicidar de după 11 septembrie 
2001.

Este greu de crezut faptul că, peste noapte, 
a crescut numărul adepţilor fanatici dispuşi la 
sacrificiul de sine fără ca aceasta să fie determinată 
de un eveniment major precum atentatele 
teroriste de la 11 septembrie 2001. Dar, cum se 
poate întâmpla acest lucru, urmarea unui astfel 
de eveniment? Răspunsul îl putem găsi în logica 
mişcărilor de masă sau în legea unităţii mintale a 
maselor, aşa cum a definit-o Gustave Le Bon şi, 
în acest context, ne putem referi la următoarele 
caracteristici ale mişcărilor de masă. 

Astfel, capacitatea de sugestie şi credulitate a 
maselor este excesivă, aceasta fiind contagioasă, 
iar orientarea rapidă a trăirilor ei către o direcţie 
determinată se realizează foarte uşor. Mişcările 
de masă, în contextul unor evenimente cu impact 
emoţional semnificativ, nu numai că răspund 
oricăror sugestii, ci mai mult de atât, ele aşteaptă 
cu ardoare orice sugestie sau aşa-zis adevăr care 
le solicită emoţional, fiind excluse de a mai fi 
supuse unor critici sau dezbateri. Orice sentiment 
răspândit cu repeziciune, şi mai ales unul provocat 
de evenimente majore, generează exagerarea lui. 
În percepţia militanţilor organizaţiilor teroriste de 
tip jihadist, atentatele de la 11 septembrie 2001 au 
constituit o revoluţie. Pe fondul unei sensibilităţi 
excesive a mulţimilor, în cazul revoluţiilor, 
aceasta se amplifică, determinând dezvoltarea 
agresivităţii şi făcând ca între componenta 

criminală şi cea eroică să nu mai existe nicio 
diferenţă. 

Evenimentele de la 11 septembrie 2001 au 
fost purtătoare de mesaje emoţionale diferite în 
raport de grupurile ţintă. Astfel, pentru civilizaţia 
occidentală au fost mesaje de consternare, teamă, 
nesiguranţă, solidaritate şi chiar revoltă faţă 
de cei care le-au produs. Pentru civilizaţia din 
Orientul Mijlociu, a fost un mesaj de putere a 
organizaţiei Al-Qaida, de început al unei revoluţii 
islamice la scară internaţională şi fără precedent, 
de slăbiciune a unicei puteri mondiale existente. 
Sub aspectul acestui ultim mesaj, considerăm 
că liderii organizaţiei Al-Qaida au desfăşurat 
o intensă campanie de sugestie a maselor, 
cunoscut fiind faptul că mişcările de masă nu se 
îndreaptă niciodată împotriva conducătorilor sau 
guvernelor care manifestă putere, dar întotdeauna 
se vor îndrepta împotriva celor care sunt slabe 
sau manifestă slăbiciune. 

Creşterea exponenţială a numărului de atentate 
teroriste sinucigaşe după data de 11 septembrie 
2001 nu putea fi alimentată decât de existenţa 
unor mişcări de masă cu orientări ideologice şi 
doctrinare compatibile cu cele ale organizaţiei 
Al-Qaida. 

Concluzii

Analiza transdisciplinară a terorismului 
suicidar în cheia mişcărilor de masă aplicate 
organizaţiei Al Qaida relevă şi alte concluzii 
decât cele la care ne aşteptam. 

Fenomenul terorismului suicidar este efectul 
unei mişcări de masă complexe care combină 
ideologiile radicale cu cele religioase. Între 
terorismul suicidar şi mişcarea de masă există o 
relaţie biunivocă. 

Atentatele din 11 septembrie 2001, organi-
zate prin folosirea celor 19 terorişti sinucigaşi, 
au valorificat în cadrul mişcării de masă şi al 
organizaţiei Al Qaida nu doar pierderile de vieţi 
omeneşti în rândul civililor nevinovaţi (faţă de 
care promovase ura ca vector unificator) şi dis-
trugerea simbolurilor, ci şi actul sinucigaş în sine 
al atentatorilor, care avea să-i sfinţească cauza şi 
să distragă atenţia, adăpostind-o de o eventuală 
analiză a ei. 
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În mod cert, Al Qaida avea nevoie de 
atentatele din 11 septembrie 2001, în primul rând 
pentru a-şi menţine, a coagula şi chiar amplifica 
mişcarea de masă fără de care nu putea exista şi 
în al doilea rând, pentru a se poziţiona vizibil în 
raport cu S.U.A., trăind, probabil, iluzia refacerii 
unui bipolarism căruia să-i aparţină.

Această poziţionare avea totuşi să confere 
organizaţiei Al Qaida, ca actor nonstatal, statutul 
de putere regională emergentă în Orientul 
Mijlociu în raport cu celelalte state arabe şi care, 
în contextul globalizării în variantă arabă, ar fi 
putut să-i asigure poziţia de lider. 

Oricum, după 11 ani în care imaginea eroului 
saudit în lupta cu monolitul sovietic a lui Osama Bin 
Laden fusese dată uitării, iar în această perioadă, 
ideologia pe care a promovat-o şi încercările sale 
nereuşite de a se implica în diferite cauze aşa-zis 
arabe nu au atras prea mulţi prozeliţi, atentatele 
de la 11 septembrie 2001 aveau să-l readucă în 
luminile rampei. Considerăm că acesta nu este 
un rezultat colateral al atentatelor, ci este primul 
şi poate singurul obiectiv urmărit de Osama Bin 
Laden.

Această lucrare a fost posibilă prin sprijinul 
financiar oferit prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013, cofinanţat prin Fondul Social European, 
în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/
S/138822, cu titlul „Reţea Transnaţională de 
Management Integrat al Cercetării Doctorale şi 
Postdoctorale Inteligente în Domeniile “Ştiinţe 
Militare”, “Securitate şi Informaţii” şi “Ordine 
Publică şi Siguranţă Naţională” - Program de 
Formare Continuă a Cercetătorilor de Elită –“ 
SmartSPODAS”.”
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Provocările tot mai numeroase şi uneori 
imprevizibile ale mediului contemporan de 
securitate, venite în parte şi pe fondul unei evoluţii 
rapide a tehnologiilor dar şi a extinderii teatrului 
de conflict în alte dimensiuni decât cea materială 
au făcut şi vor continua să facă în viitorul mai 
apropiat sau mai îndepărtat, foarte dificilă 
asigurarea nevoilor de securitate şi apărare ale 
statelor sau comunităţilor/alianţelor de state. 
Printre aceste noi şi grave provocări actuale 
sunt şi acţiunile militare de tip hibrid sau cele 
neconvenţionale şi asimetrice. Cel mai adesea, 
sistemele clasice de securitate şi apărare nu sunt 
apte de a răspunde îndeajuns de eficace unor 
astfel de provocări, ori în anumite cazuri sunt 
chiar incapabile de a oferi vreo replică, oricât 
de redusă. Devine aşadar imperios să căutăm 
noi moduri de a răspunde acestor provocări 
acoperind totodată nevoia de securitate şi făcând 
sistemul de apărare compatibil noilor forme ale 
conflictualităţii, într-un cadru multidimensional.

Cuvinte-cheie: securitate, neconvenţional, 
asimetric, agresiune geofizică.
 

Introducere

Aşa cum deja ne-a demonstrat în repetate 
rânduri experienţa primului deceniu al mileniului 
al III-lea, conflictualitatea la nivel mondial s-a 
amplificat iar modurile de confruntare au devenit 

IMPORTANŢA ORGANIZĂRII UNEI 
AGENŢII NAŢIONALE DESTINATE 

APĂRĂRII ÎMPOTRIVA ACŢIUNILOR 
DE TIP NECONVENŢIONAL ŞI ASIMETRIC
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tot mai complexe şi mai puţin obişnuite, din 
perspectiva modurilor tradiţionale de purtare a 
războiului şi în general, de manifestare a unei 
confruntări care cuprinde şi componente militare 
sau componente cu grad ridicat de violenţă. 
Motivele de conflict s-au acutizat, mai ales pe 
fondul unei reaşezări la nivel global a scenei 
politico-militare şi mai ales a balanţei de putere. 
Pe acest fond al reconfigurării scenei relaţiilor 
internaţionale dar şi al apariţiei unor noi actori, 
de obicei actori atipici sau care nu mai au niciun 
fel de precedent în istoria cunoscută anumite 
concepte vechi revin în actualitate, căpătând însă 
forme noi şi tinzând să devină noile provocări ale 
prezentului sau ale viitorului apropiat. 

Este şi cazul conceptului de ,,război 
total”, printre altele. Însă de această dată, 
conceptul menţionat tinde să îmbrace forme 
neconvenţionale şi atipice pentru a duce însă în 
final la acelaşi rezultat sau aceleaşi efecte. Ar 
trebui aşadar să fie vorba de un tip de război ce 
urmăreşte obţinerea nu doar a impunerii voinţei 
politice ci de-a dreptul o distrugere completă a 
adversarului, pentru aceasta putându-se utiliza 
orice fel de mijloace. După cum s-a demonstrat 
odată cu finele ultimului război mondial, 
armamentul NBC (nuclear, biologic, chimic) 
face posibilă distrugerea totală nediscriminatorie 
a unor largi arii de teren cuprinzând nu doar 
obiectivele militare, ci şi obiective economice, 
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politice, administrative etc. Astfel, se distruge 
nu doar capacitatea de luptă sau cea de refacere 
a potenţialului de luptă ci întregul potenţial 
economic şi uman al adversarului. 

1. Moduri de realizare a acţiunilor hibride 
sau neconvenţionale şi asimetrice

Spre exemplificare, putem arăta că acţiunea 
militară de tip neconvenţional şi asimetric, 
inclusiv acţiunea de tip hibrid, permite la ora 
actuală realizarea unor efecte decisive prin: 
lovirea ţintelor aflate în adâncimea strategică 
inamică, prin infiltrarea unor grupuri de cercetare-
diversiune care în ciuda efectivului redus, au 
capacitatea de a produce efecte importante, mai 
ales atunci când acţionează asupra direcţiilor de 
efort sau chiar asupra centrelor de greutate; acţiuni 
de luptă care utilizează armament neconvenţional 
altul decât cel de tip NBC (non-NBC) cu acţiune 
latentă sau având surse dificil de depistat (cum ar 
fi mijloacele care emit şi focalizează infrasunete, 
microunde etc); mijloace sau/şi metode de luptă 
care produc efecte grave asupra populaţiei, fără a 
putea fi însă depistate şi contracarate cu uşurinţă 
de pildă, prin alterarea calităţii aerului şi a apei, a 
hranei sau producerea de emisii electromagnetice 
de joasă sau de înaltă frecvenţă, cu efecte nocive 
asupra vietăţilor; mijloace sau/şi metode de 
luptă care vizează în mod particular distrugerea 
infrastructurii adversarului; atacarea şi distrugerea 
acelor resurse specifice destinate sistemului 
de apărare; catastrofe naturale provocate sau 
înlesnite prin utilizarea unor factori antropici 
cunoscuţi sau prin utilizarea unor armamente 
speciale; lovirea componentelor infrastructurii 
militare critice permanente şi dezorganizarea 
sistemului de apărare inamic înainte de începerea 
confruntării armate propriu-zise, prin utilizarea 
de mijloace/metode atipice.

Aceste noi provocări aduse de dezvoltarea 
şi dinamismul deosebit al secolului al XXI-lea, 
devin tot mai evidente, astfel încât am putea face 
următoarele observaţii din perspectiva tendinţelor 
de evoluţie a modului de confruntare armată în 
viitorul apropiat: utilizarea tot mai frecventă a 
grupurilor de luptă cu efective tot mai reduse şi 

care nu mai respectă regulile generale impuse de 
,,legile războiului” (uniforma cu însemne, arma la 
vedere etc.) acţionând în chiar ,,inima” teritoriului 
inamic, cu predilecţie în regiunile urbane şi vizând 
obiectivele de infrastructură, în mod deosebit 
infrastructura critică militară şi civilă; utilizarea 
formelor mascate de agresiune, cu acţiune în 
general indirectă asupra oamenilor şi vizând 
mai curând alterarea directă a infrastructurii 
şi resurselor; identificarea şi exploatarea 
vulnerabilităţilor din cadrul infrastructurii, pentru 
realizarea sau înlesnirea unor agresiuni care 
vizează distrugerea elementelor de infrastructură 
şi stârnirea unor procese de tip feed-back1 şi 
astfel incapacitarea funcţională a unor sisteme; 
provocarea de tulburări sociale şi disfuncţiuni 
economice, dificil de contracarat de către adversar 
şi care conduc relativ rapid la incapacitarea sa 
completă; ascunderea faptului agresiunii sub 
diverse ,,măşti” (catastrofă naturală, grevă sau 
revoltă, accidente industriale sau de altă natură, 
tulburări inter-etnice sau inter-confesionale, 
„revoluţii” etc.) de cele mai multe ori în forme 
combinate/hibride.

Astfel de acţiuni militare (care de multe ori 
nici nu îmbracă de fapt o formă militară vădită...) 
sunt cel mai adesea dificil de identificat şi cu atât 
mai mult, dificil de contracarat. De obicei, statul 
agresat identifică faptul agresiunii post-factum, 
nu înaintea sau în timpul producerii acţiunilor 
subversive, ci abia în faţa efectelor produse de 
acestea.
 

2. Unele aspecte juridice privind 
armamentul şi acţiunile neconvenţionale

În cadrul luptei armate, sunt utilizate diverse 
categorii şi tipuri de arme iar acestea la modul 
general acţionează direct asupra adversarului 
sau tehnicii sale de luptă, uneori având drept 
ţintă populaţia statului inamic sau obiective 
civile care prezintă importanţă. Particularitatea 
armamentului neconvenţional (non-NBC) şi 
asimetric este aceea că acţiunea se desfăşoară 
în mod direct asupra unor elemente precum 
1  Prin feed-back se înţelege amplificarea deosebită a unei 
perturbaţii iniţiale mici, prin efect de domino sau alt mod 
de interrelaţionare (corelaţie).
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infrastructura, factorii de mediu, populaţia, 
starea psihică a oamenilor din zona de acţiune şi 
deci, indirect asupra forţelor sau tehnicii de luptă 
adversare. Convenţia adoptată la Geneva în data 
de 18 mai 1977 a interzis orice fel de modificări 
ale factorilor de mediu (în special, ale climei) în 
scopuri militare, care ar presupune producerea de 
distrugeri de orice fel. Ulterior, Convenţia privind 
Biodiversitatea (din anul 2010) a interzis în mod 
suplimentar anumite forme de intervenţie asupra 
factorilor de climă sau activităţile de geoinginerie 
(modificări majore ale factorilor de mediu) fără 
a interzice însă în mod expres activităţile de 
inginerie genetică prin care se creează diverse 
specii hibride de vieţuitoare care pot vătăma 
echilibrul biosferei naturale. 

Am plecat de la observaţia că mijloacele de 
luptă prin care se realizează acţiuni militare de tip 
neconvenţional, vizând infrastructura şi mai ales 
factorii de mediu au din perspectiva Dreptului 
Internaţional Public un caracter neconvenţional, 
dar fără a fi vorba de armamentul care era până 
în 1977 clasificat drept neconvenţional de tip 
NBC. În acest caz am considerat oportun să 
introducem sintagma „armament neconvenţional 
altul decât NBC” sau „non-NBC”. În anumite 
condiţii armele (non-NBC) utilizate în cadrul 
acţiunilor neconvenţionale şi asimetric pot 
fi considerate de asemenea „de distrugere în 
masă”, şi aceasta din mai multe motive. În speţă, 
efectele lor destructive sunt de o intensitate 
şi amploare foarte mare afectând în mod grav 
populaţia şi obiectivele civile; aceste arme pot 
avea un important impact negativ deosebit de 
mare asupra mediului ambient, provocând efecte 
secundare remanente; în plus, acţiunea lor are 
caracter nediscriminatoriu. 

La ora actuală, prin lege, tipologia armelor 
se stabileşte în principal în funcţie de tehnologia 
şi destinaţia (utilizarea) lor. Pentru a obţine o 
clasificare cât mai completă este aşadar necesar 
să introducem şi alte criterii de diferenţiere: 
modul lor de utilizare, efectele produse şi 
regimul lor juridic. Pentru a stabili modul de 
utilizare, este necesar să analizăm scopul propus 
sau/şi modul de acţiune al armei. Un exemplu îl 
reprezintă utilizarea aerosolilor în acţiunile de 

luptă: aerosolii pot fi utilizaţi pentru amplificarea 
reacţiilor exploziv-incendiare, dar totodată şi 
pentru a provoca ceaţa, ploaia, grindina, ca de 
altfel şi pentru operaţiile de mascare în câmpul de 
luptă sau pentru otrăvirea personalului combatant 
şi infectarea terenului. Iată deci, cum arma cu 
aerosoli poate fi concomitent încadrată diferit în 
sistemul categorial sau în tipologie, aceasta în 
baza modului de utilizare. 

În ceea ce priveşte regimul lor juridic, este 
evident că armele sunt înainte de aplicarea altor 
criterii, împărţite în convenţionale şi neconven-
ţionale. Unele lucrări2 precizează că prin arme 
neconvenţionale înţelegem mijloacele de luptă 
capabile să producă pagube masive şi distrugeri 
generalizate, fără a putea face distincţie între 
beligeranţi şi nebeligeranţi, iar utilizarea sau/şi 
experimentarea lor este interzisă prin convenţii/
tratate internaţionale. Se enunţă totodată că arme 
de distrugere în masă sunt acele mijloace de luptă 
capabile de realizarea unor mari distrugeri sau/şi 
folosite în aşa fel încât să producă un mare număr 
de pierderi de personal. Observăm cum, în mare 
măsură, prin conţinut, definiţia armei de distru-
gere în masă se suprapune cu aceea dată armei 
neconvenţionale.

Faţă de cele arătate în lexiconul oficial editat 
de Ministerului Apărării, am putea adăuga faptul 
că există şi alte tipuri de arme (non-NBC, cum 
ar putea fi mijloacele de luptă specializate pentru 
intervenţia asupra factorilor de mediu în scopuri 
militare pe care le-am putea denumi „arme geo-
fizice”) care ar face de asemenea parte din cate-
goria armelor de distrugere în masă şi implicit, 
din categoria armelor neconvenţionale (potrivit 
Convenţiei de la Geneva din 1977). Lucrarea ci-
tată3 menţiona, arma cu plasmă, considerând-o ca 
„un sistem ce se bazează pe energia direcţionată 
de către componentele situate pe pământ ale ar-
mei propriu-zise (generatoare de microunde sau 
laser, antene şi alte sisteme) focalizată (concen-
trată) către traiectoria de zbor predeterminată în 
spaţiul atmosferic, din faţa ţintei (rachetă, avion) 

2  Colectiv de autori Culegere de termeni, concepte şi noţi-
uni de referinţă din domeniile politicii militare, securităţii 
naţionale şi apărării armate, Editura Ministerului Apărării 
Naţionale, Bucureşti, 2000.
3  Ibidem, p. 42.
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cu rolul de a ioniza zona şi a dezorganiza aerodi-
namica ţintei, fiind distrusă de enorma presiune 
aerodinamică”. Menţionarea acestei arme care 
este în mod neclar sau confuz descrisă, apare şi 
în alte lucrări de specialitate4 fără a se preciza ni-
mic îndeajuns de clar privind natura sau modul 
de funcţionare al armei. 

În realitate5, arma „cu plasmă” este una 
dintre cele mai importante (prin amploarea şi 
intensitatea efectelor) tipuri de „arme geofizice”6 
bazată pe colectarea, deplasarea polarizată, 
focalizarea, transportul dirijat şi descărcarea la 
ţintă a sarcinilor. Acest dispozitiv poate fi încadrat 
în definiţia generală de „armă” iar din punct 
de vedere categorial, reprezintă un armament 
specializat, bazat fundamental pe utilizarea 
energiei factorilor de mediu şi pe alterarea într-o 
formă sau alta a acestora. 

Acţiunea prin care este utilizată această armă 
specializată, pentru a produce efecte ce interesea-
ză direct misiunile de luptă, în opinia autorului 
constituie în sine o acţiune de luptă specializată: 
„acţiunea de luptă geofizică”7. În sens general, 
acţiunea militară este considerată8 o acţiune uma-
nă care se desfăşoară cu armele sau în vederea 
folosirii lor, angrenând o structură complexă ce 
cuprinde elemente militare şi eventual şi de altă 
natură (cuprinzând elemente politice, economi-
ce, diplomatice, psihologice, tehnico-ştiinţifice 
etc). Totodată reprezintă ansamblul măsurilor şi 
activităţilor concepute, planificate şi desfăşurate 
de către structuri militare pentru îndeplinirea mi-
siunilor încredinţate, şi care concret se prezintă 
în forme de luptă armată, operaţii militare altele 
4  Mircea MUREŞAN, Costică ŢENU, Lucian STĂNCI-  Mircea MUREŞAN, Costică ŢENU, Lucian STĂNCI-
LĂ, Corelaţia artei militare cu fenomenul militar contem-
poran - curs de artă militară, Editura Universităţii Naţio-
nale de Apărare, Bucureşti, 2005, pp. 12-13.
5  Detalii se pot găsi în brevetele RO04595, US1309031, 
US2703882, US3404403 etc.
6 Lucian Ştefan COZMA, Modalităţi de utilizare a facto-
rilor de mediu în războiul modern, raport de cercetare în 
cadrul stdiilor doctorale,  Biblioteca Universităţi Naţionale 
de Apărare, Bucureşti, 2013.
7 Noţiunea este propusă de către autor, negăsindu-se la ora 
actuală în cadrul terminologiei de specialitate.
8 Colectiv de autori, Culegere de termeni, concepte şi noţi-
uni de referinţă din domeniile politicii militare, securităţii 
naţionale şi apărării armate, Editura Ministerului Apărării 
Naţionale, Bucureşti, 2000, p. 16.

decât războiul sau alte forme asociate acestora. 
Ca acţiuni speciale de luptă, sunt menţionate 
acţiunile subversive, definite ca acţiuni duse cu 
mijloace şi în forme ilegale care vizează destabi-
lizarea sistemului politic, dezorganizarea statului 
şi a societăţii, pentru a li se putea impune mai 
uşor condiţiile care le lezează securitatea. Aces-
tea pot reprezenta o combinare a mijloacelor şi 
metodelor teroriste cu cele proprii luptei politice, 
economice, psihologice sau de altă natură şi, de 
regulă, preced agresiunea armată. În vreme ce, 
prin acţiuni teroriste şi terorist-diversioniste se 
înţeleg acele agresiuni interne ilegale şi impre-
vizibile, extrem de violente, ce se execută asupra 
unor obiective aparţinând forţelor operaţionale 
din raioanele acţiunilor de luptă, precum şi asu-
pra unor obiective politice, strategice, teritoriale, 
demografice, etnice, diplomatice, sprijinite de 
adversar prin forţe şi mijloace materiale şi finan-
ciare. Cum tipologia clasică nu distinge alte arme 
de distrugere în masă decât NBC, este evident că 
nu s-a pus problema evidenţierii unor mijloace de 
luptă non-NBC capabile să aibă efecte compara-
bile cu acelea recunoscute ca fiind „de distruge-
re în masă”. Faţă de această situaţie, în viziunea 
noastră ansamblul măsurilor şi activităţilor rea-
lizate în vederea utilizării sau în cadrul utilizării 
armelor specializate (arme destinate prin însăşi 
natura lor unui scop anumit) sau doar adaptate 
(arme de altă natură, dar modificate sau utilizate 
de aşa manieră încât să servească un scop dife-
rit) pentru intervenţia asupra factorilor de mediu 
în scopuri militare, reprezintă „acţiunea militară 
geofizică”. 

Prin specificul său, poate fi încadrată în 
categoria acţiunilor rapide de tip indirect, 
destinate realizării faptului împlinit concretizat 
prin modificări ale factorilor de mediu, de natură 
a surprinde inamicul (indiferent de nivel, chiar şi 
la nivelul de surprindere strategică) de o manieră 
care să nu ofere posibilitatea de a conştientiza 
ce se petrece (prin disimularea acţiunii de luptă 
sub aparenţa unor hazarde naturale sau umane) şi 
nici capacitatea de a reacţiona eficace. Mergând 
pe acelaşi fir logic, confruntarea (şirul de 
confruntări) desfăşurată într-un mediu specific 
cu ajutorul armamentului specializat sau adaptat 
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şi având drept scop utilizarea sub orice formă a 
factorilor de mediu pentru atingerea oricăruia 
din scopurile specifice luptei armate, ar putea fi 
denumită (acţiune de) luptă geofizică.  

Această formă specială de luptă corespunde 
practic confruntării în care sunt utilizate arme 
specializate/adaptate exclusiv pentru intervenţie 
asupra factorilor de mediu în scopuri militare. 
Potrivit acestui raţionament, autorul propune in-
troducerea noţiunii de armă geofizică reprezen-
tând acel sistem, instalaţie ori dispozitiv destinat 
realizării atacului, aparţinând categoriei arma-
mentului neconvenţional şi atipic destinat a fi 
utilizat în cadrul acţiunilor militare de tip rapid 
şi asimetric şi a cărui acţiune este menită să pro-
voace alterarea stării (structurii) şi ciclurilor de 
funcţionare ale geosistemului, la un moment dat, 
pe o arie determinată. În acest fel, se poate obţi-
ne surprinderea şi incapacitarea inamicului, prin 
realizarea unui efect ce poate reprezenta o criză 
legată de mediu, distrugeri cauzate de factorii 
de mediu, dar şi distragerea atenţiei şi eforturi-
lor inamicului. În situaţia în care efectele acestei 
intervenţii asupra factorilor de mediu sunt nedis-
criminatorii şi de mare intensitate/amploare, în-
tinderea/persistenţa în spaţiu şi timp a efectelor 
poate fi incontrolabilă.

3. Aspecte ce contribuie la necesitatea 
constituirii unei organizaţii special destinate 

apărării împotriva acţiunilor de tip 
neconvenţional şi asimetric

Structura şi funcţionarea sistemului de 
apărare naţională constituie aspecte aflate 
în strânsă legătură cu elemente specifice 
fenomenului războiului, precum fizionomia, 
conţinutul şi tendinţele războiului modern. 
Din analiza acestor elemente rezultă în opinia 
autorului, necesitatea constituirii unei organizaţii 
specializate pentru apărarea împotriva acţiunilor 
de tip neconvenţional şi asimetric, cu precădere 
împotriva acelor mijloace/acţiuni care sunt 
bazate pe intervenţia asupra factorilor de mediu 
şi vizează în special alterarea infrastructurii.

Un prim criteriu de analiză asupra fenomenului 
războiului şi dinamicii sale îl reprezintă fizionomia 

acestuia şi modul în care aceasta poate evolua 
în funcţie de anumiţi factori specifici. În sens 
general, fizionomia este definită9 ca un caracter 
distinctiv, o înfăţişare particulară. S-a afirmat10 
că fizionomia conflictelor militare reprezintă 
caracterul distinctiv al unui război între state sau 
coaliţii de state, în care părţile beligerante îşi 
propun realizarea obiectivelor politice, sociale, 
economice şi pshiologice, obiective relativ 
limitate sau decisive, pe care le ating prin folosirea 
la scară mică a armamentului şi violenţei, ori prin 
utilizarea în principal, a mijloacelor convenţionale 
de luptă sau întrebuinţarea tehnologiilor moderne 
şi a tuturor categoriilor de armamente existente. 

Dorim să evidenţiem că există o multitudine 
de factori ce influenţează sau chiar au un rol 
determinant asupra fizionomiei războiului: 
situaţia politică; scopurile şi concepţia 
conflictului; forţele şi mijloacele participante; 
mediul în care se desfăşoară; modurile de 
acţiune; nivelul tehnologic; gradul de înzestrare; 
gradul de utilizare a mijloacelor de luptă etc. În 
ceea ce priveşte conţinutul războiului modern, 
fenomenul războiului, indiferent de definiţia 
acceptată, presupune în principal sub o formă 
sau alta, existenţa luptei armate, aceasta făcând 
întotdeauna şi obligatoriu parte din conţinutul 
războiului şi reprezentând un element a cărui 
formă şi mod de purtare permanent influenţează 
fizionomia războiului. Propriu-zis, lupta armată 
are în conţinutul său o serie de elemente precum: 
scop, metodă, mijloc, manevră. Pe de altă 
parte, lupta armată, în definiţie11, ar reprezenta 
„angajarea violentă a forţelor armate organizate, 
înzestrate cu armament şi tehnică militară, pe 
baza unor principii, reguli şi norme ale artei 
militare, ducerea unor operaţii, bătălii şi lupte de 
amploare diferită şi toate consecinţele desfăşurării 
lor” pentru a realiza în final impunerea voinţei 

9  Potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, edi-
ţia 1998, definită şi ca o structură, o înfăţişare caracte-
ristică, după  Dicţionarul de Neologisme, ediţia 1986 sau 
considerată ca fiind un aspect particular care distinge un 
lucru sau altul, potrivit Marelui Dicţionar de Neologisme, 
ediţia 2000.
10 Paul VASILE,  Paul VASILE, Războiul mileniului trei, Editura DBH, 
Bucureşti, 2001, pp. 34-35.
11  Constantin ONIŞOR,   Constantin ONIŞOR, Teoria strategiei militare, Editura 
Academiei Militare, Bucureşti, 1999, p. 27.
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proprii asupra inamicului (potrivit lui Carl 
von Clausewitz) prin producerea unor pierderi 
umane şi materiale asupra inamicului ori chiar 
capturarea acestuia. În componenţa fenomenului 
războiului intră în general elementele pe baza 
cărora se face şi clasificarea categoriilor/tipurilor 
de război: scopul politico-militar, mijloace, 
durata confruntării, forma/caracterul acţiunilor, 
participanţi. Acţiunea militară neconvenţională 
de tip non-NBC şi în special acţiunea geofizică 
modifică toate aceste elemente prin introducerea 
în schemă a unor scopuri şi obiective cu totul noi 
şi nespecifice războiului clasic, folosirea unor 
mijloace de luptă atipice şi neconvenţionale, 
scurtarea importantă a duratei acţiunilor şi 
amplificarea efectelor.  

Analizând tendinţele actuale de evoluţie, 
putem afirma că în viitor, noul tip de război, 
corespunzător noilor sale componente, poate fi 
definit de următoarele aspecte12 ce-i modifică 
întrutotul fizionomia: transferul confruntărilor 
din câmpul fizic (propriu-zis) de luptă, în medii 
care permit confruntarea disimulată sub diverse 
forme, uneori discrete; ascunderea războiului 
în spatele unor „măşti”, cum ar fi aşa-numitele 
„operaţii militare, altele decât războiul”13, dar 
care de fapt în conţinutul lor au acţiuni de luptă 
propriu-zise, ceea ce face ca starea de război 
să existe neoficial pe timp de pace; renunţarea 
parţială sau totală la mijloacele de luptă clasice, 
violente, în favoarea utilizării unor noi mijloace 
de luptă, neconvenţionale şi atipice, care 
generează acţiunea asimetrică şi surprinderea; în 
mod paradoxal, ponderea violenţei va creşte pe 
măsură ce se va renunţa la mijloacele de luptă şi 
violenţele clasice; noile mijloace de luptă şi noile 
forme pe care le va îmbrăca violenţa vor avea 
intensitate şi efecte mult mai mari, atât în plan 
fizic, cât şi psihologic; spaţiul de conflict se va 
generaliza ajungând până la imposibilitatea de a 
mai fi localizat strict.

În aceste confruntări ale viitorului apropiat, 
vom avea o serie de elemente de conţinut ale 
războiului, substanţial diferite de cele tradiţio-
12 Paul VASILE,  Paul VASILE, Războiul mileniului trei, Editura DBH, 
Bucureşti, 2001, pp. 30-33.
13  Sintagmă tot mai puţin utilizată, în ultimii ani apărând   Sintagmă tot mai puţin utilizată, în ultimii ani apărând 
noi expresii în cadrul NATO, dar cu acelaşi sens general. 

nale: noi participanţi, de multe ori nemilitari sau 
acţionând de la mare distanţă faţă de spaţiul de 
confruntare propriu-zis; noi mijloace de luptă, 
corespunzătoare unor tehnologii neconvenţiona-
le şi atipice cum ar fi de pildă, armele geofizice; 
realizarea şi utilizarea de agenţi patogeni cu acţi-
une selectivă, prin manipulare genetică, în scopul 
de a realiza molime cu acţiune diferenţiată după 
criterii precum sex, etnie, rasă; generatoare pu-
ternice de infrasunete şi unde electromagnetice 
hertziene de ultrajoasă frecvenţă, pentru inter-
venţia subliminală şi afectarea funcţionării or-
ganelor interne; noi scopuri/obiective care pot să 
nu mai fie neapărat subscrise scopurilor politice, 
apărând astfel o ruptură între politica oficială a 
statului agresor şi acţiunea sa militară ce se rea-
lizează discret, disimulată sub diverse forme. În 
aceste condiţii apare şi inutilitatea manevrei în 
luptă, în situaţia în care noile mijloace/metode de 
luptă sunt de aşa natură încât nu mai acţionează 
neapărat în mediul fizic, ci şi în alte dimensiuni 
ale geosistemului, reducând deci la inutil mane-
vra forţelor şi mijloacelor, dar nu şi manevra de 
foc, chiar dacă executarea „focului” va însemna 
practic altceva decât în accepţiunea clasică. 

Observăm, aşadar, modificări esenţiale aduse 
de acţiunea militară geofizică asupra elementelor 
componente ale luptei armate şi ale războiului. 
Mai nou, conţinutul luptei armate şi, dincolo 
de aceasta, dar în deplină corelaţie, conţinutul 
războiului modern, va fi definit de multitudinea 
şi diversitatea (eterogenitatea) scopurilor/
obiectivelor, forţelor, mijloacelor şi procedeelor 
de luptă, acţionând în medii şi în moduri foarte 
diferite.

Un aspect care contribuie esenţial la concluzia 
noastră privind necesitatea unei organizaţii 
speciale destinată apărării împotriva acţiunilor 
neconvenţionale şi asimetrice, prin arme altele 
decât NBC (non-NBC) este reprezentat de 
tendinţele de evoluţie a războiului modern şi 
ne referim aici la doar câteva aspecte, cum ar 
fi: modificări ale corelaţiei spaţiu-timp-luptă 
armată, preponderenţa acţiunii în adâncime (mult 
facilitată în cazul acţiunilor neconvenţionale şi 
asimetrice), câmpul de luptă fluid, accentuarea 
caracterului decisiv, generalizarea asimetriei, 
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influenţa tot mai mare a dezvoltării tehnologice 
(aşa numita revoluţie tehnologică în domeniul 
militar) în care se înscrie şi domeniul cercetat 
cu precădere de autor, sub denumirea propusă de 
acesta, „arma şi acţiunea militară geofizică”, dar şi 
influenţa acţiunilor neconvenţionale (non-NBC) 
şi asimetrice în dinamica războiului modern, cu 
precădere influenţa „acţiunii militare geofizice”. 

În privinţa corelaţiei spaţiu-timp-luptă arma-
tă, constatăm din evoluţia fenomenului militar 
în ultimul secol, faptul că în fizionomia luptei 
armate, corespunzător tuturor nivelurilor ei, se 
manifestă corelaţia spaţiu-timp-luptă armată14 
în noi forme. Putem, de asemenea, constata reli-
efarea unor trăsături specifice noi ale fenomenu-
lui războiului, cum ar fi: diseminarea acţiunilor 
specifice războiului, sub masca acţiunilor uma-
nitare, ecologice, de justiţie internaţională (de 
pildă, utilizarea normelor de drept internaţional 
public privind fabricarea, traficarea sau/şi utili-
zarea materiilor prime tip NBC, pentru a justifi-
ca agresiuni armate şi izbucnirea unor războaie 
altminteri interzise de dreptul internaţional); uti-
lizarea de mijloace şi procedee (forme de luptă) 
neconvenţionale şi atipice; generalizarea asime-
triei în domeniul mijloacelor şi procedeelor de 
luptă; planificarea şi desfăşurarea acţiunilor în-
tr-un mod sincronizat şi integrator; amplificarea 
caracterului decisiv al confruntării; diseminarea 
câmpului (spaţiului) de luptă şi în alte dimen-
siuni decât cea fizică; sporirea tendinţelor de 
utilizare a componentelor şi energiei mediului 
natural pentru optimizarea acţiunilor militare şi 
utilizarea factorilor de mediu în scopuri milita-
re; amplificarea importanţei şi ponderii compo-
nentei psihologice a conflictului; diversificarea 
procedeelor şi mijloacelor de acţiune. 

Mai mult decât atât, din analizarea relaţiei 
spaţiu-timp-luptă armată vom constata că mediul 
(sistemul geofizic) şi timpul exercită determinări/
condiţionări specifice asupra acţiunii militare, şi 
influenţa acestora nu se manifestă în mod izolat, 
ci într-o strânsă interdependenţă. Dimensiunea 
spaţială este definită15, astfel, ca o mărime ce 
14  Lucian STĂNCILĂ, „Tendinţe în evoluţia fi zionomiei   Lucian STĂNCILĂ, „Tendinţe în evoluţia fizionomiei 
luptei armate moderne” în revista Gândirea militară româ-
nească, nr. 5/1999, pp. 14-20.
15  Gheorghe DEACONU,   Gheorghe DEACONU, Influenţa timpului şi spaţiului 

delimitează spaţial amploarea acţiunilor militare, 
printre tipurile de spaţiu cuprinse în această 
dimensiune fiind şi spaţiul electromagnetic şi 
spaţiul geofizic. De altfel, evoluţia generală a 
fizionomiei luptei armate moderne este tocmai 
în sensul stabilirii de noi relaţii între elementele 
corelate- spaţiu, timp şi luptă armată. 

Influenţa mediului (sistemului geofizic) asu-
pra relaţiei spaţiu-timp-luptă armată face ca acţi-
unea militară geofizică (intervenţia asupra facto-
rilor de mediu în scopuri militare) să conducă la 
optimizarea acţiunilor purtate pe distanţe mari în 
perioade de timp scurte, deci a acţiunilor ce pot 
produce efecte pe toată adâncimea. Tendinţele 
preponderenţei acţiunii în adâncime şi a câmpu-
lui de luptă fluid sunt legate printre altele şi de 
viziunea americanilor, potrivit căreia adâncimea 
corespunde unuia din cele cinci principii ale acţi-
unilor militare: realizarea acţiunilor în adâncime, 
câştigarea şi menţinerea iniţiativei, rapiditatea 
(acţiunii şi manevrei), sincronizarea şi flexibili-
tatea. Aşadar, o angajare a confruntării cu inami-
cul, practic pe toată adâncimea câmpului de luptă 
în mod simultan, pentru toate categoriile de forţe. 
Totodată, presupune o bună anticipare a reacţiei 
inamicului, angajarea şi blocarea rezervelor aces-
tuia şi incapacitarea forţelor sale din adâncime. 
Astfel de condiţii pot fi îndeplinite cu mari cos-
turi prin intermediul mijloacelor de luptă clasice, 
dar ar putea fi atinse mult mai eficace prin utili-
zarea influenţei factorilor de mediu. O justă core-
laţie între spaţiu, timp şi lupta armată, va acorda 
acesteia din urmă fluiditate, adică: mobilitate, 
viteză, manevră, anticipare, activitate simultană 
în cel puţin 2-3 medii, un ritm înalt al acţiuni-
lor, funcţionarea bună a sistemului de comandă/
control. Spaţiul şi timpul reprezintă elemente de-
terminante ale sistemului geofizic, iar factorii de 
mediu acţionează la nivelul acestora. Utilizarea 
factorilor de mediu în scopuri militare optimi-
zează corelaţia spaţiu-timp-acţiune prin influenţa 
acestor factori asupra componentelor fizice (de-
terminate spaţial) ale mediului de confruntare şi 
totodată temporizarea acţiunilor adversarului.

O problemă care deocamdată conduce la 
limitarea aplicării acţiunii militare geofizice, o 

în obţinerea succesului în acţiunile militare moderne, Edi-
tura Moroşan, Bucureşti, 2008, pp. 50-51.
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reprezintă caracterul incontrolabil (în spaţiu şi 
timp) al efectelor sale. Accentuarea caracterului 
decisiv constituie un aspect la care participă foarte 
mult şi surprinderea tehnologică, reprezentată 
concret prin intervenţia în ecuaţia conflictului a 
unor noutăţi în materie de mijloace de luptă, de 
conducere şi de asigurare. 

Pe lângă surprinderea tehnologică, alţi fac-
tori ce participă la realizarea surprinderii sunt şi 
modificarea imprevizibilă a condiţiilor de mediu 
sub acţiunea artificială, rapiditatea de acţiune, 
cercetarea eficace, înşelarea inamicului (şi di-
versiunea), loviturile imprevizibile, asigurarea 
acţiunilor, modificarea frecventă a formelor şi 
procedeelor de acţiune. Acţiunile duse în adânci-
mea spaţiului de confruntare sunt corelate practic 
principiului acţiunii decisive, deoarece vizează 
diminuarea importantă a puterii de foc a inami-
cului, dezorganizarea conducerii şi a cooperării 
sale, dar şi interzicerea sau temporizarea mane-
vrei rezervelor, o dezorganizare/incapacitare a 
sistemului logistic, scăderea moralului, destruc-
turarea dispozitivului acţional. 

Alegerea procedeelor de acţiune este influen-
ţată în principal de factorii legaţi de misiune, ina-
mic, trupe proprii, teren, condiţiile meteo şi tim-
pul disponibil. Din aceasta rezultă clar că dacă 
una din forţele combatante ar avea capacitatea 
de a influenţa în mod important starea terenului, 
condiţiile meteo şi timpul disponibil, ar putea im-
pune inamicului adoptarea anumitor procedee de 
luptă şi totodată ar putea alege dar şi modifica 
rapid potrivit oportunităţilor, procedeele pentru 
forţele proprii. 

Generalizarea asimetriei este un aspect evi-
denţiat de specialiştii americani începând cu 
1999, când au încercat să stabilescă o definiţie 
oficială a asimetriei16: „abordările asimetrice sunt 
încercări de a înşela, dejuca sau submina pute-
rea/forţa SUA şi de a-i exploata punctele slabe, 
folosind metode care diferă semnificativ faţă de 
metodele de ducere a operaţiilor la care SUA se 
aşteaptă. Abordările asimetrice urmăresc în ge-
neral producerea unui impact psihologic major, 
ca de exemplu şoc sau confuzie, care îi afectea-
ză adversarului iniţiativa, libertatea de acţiune şi 

16 Paul VASILE,  Paul VASILE, Asimetria strategică, Editura DBH, Bu-
cureşti, 2001, p. 19.

voinţa. Metodele asimetrice solicită o apreciere/
evaluare a vulnerabilităţilor adversarului. Abor-
dările asimetrice folosesc des tactici noi, netra-
diţionale, arme sau tehnologii diferite şi pot fi 
aplicate la toate nivelurile războiului, strategic, 
operativ şi tactic, precum şi în întreg spectrul 
operaţiilor militare”. Tendinţa de evoluţie către 
spaţiul de luptă fluid face ca dispozitivele acţio-
nale să nu mai poată fi încadrate în structuri rigi-
de, fie acestea lineare sau circulare, ci să devină 
asimetrice. Modelele de luptă quasi-statică, prin 
structuri lineare care se desfăşoară pe poziţii, nu 
mai sunt nici de actualitate, şi, cu atât mai puţin 
de viitor. 

Lupta tinde să se desfăşoare în spaţiul 
multidimensional aferent întregului sistem 
geofizic, în care vor avea lor acţiuni asimetrice 
de tipuri noi, faţă de ceea ce ne prezenta asimetria 
„tradiţională”. Astfel de acţiuni (asimetrice) pot 
fi caracterizate prin: mobilitate, dispersabilitate, 
descentralizare, manevrabilitate, flexibilitate, 
folosirea unui ansamblu de acţiuni purtate 
concomitent la toate nivelurile, continuu şi la un 
ritm foarte rapid, cu scopul lovirii centrului de 
greutate sau a punctelor decisive, prin utilizarea 
de o manieră integratoare şi corelată a unor 
mijloace de luptă diversificate, cosmice, terestre, 
navale, aeriene, electronice, informaţionale, 
psihologice şi atipice/neconvenţionale. Acţiunile 
de luptă asimetrice şi atipice (din care face 
parte şi „acţiunea militară geofizică”) sunt 
caracterizate prin: forma lor neobişnuită şi, 
prin aceasta, imprevizibilă; inexistenţa vreunui 
echivalent în mijloacele/metodele tradiţionale 
şi, deci, incapacitatea adversarului de a veni cu 
o replică imediată şi eficace; acţiune şi efecte 
nediscriminatorii, îndreptate deopotrivă asupra 
ţintelor militare şi civile; efectul psihologic 
deosebit pe care îl provoacă. 

În teoria clasică, în special terorismul şi 
războiul de gherilă sunt considerate ca forme de 
acţiune asimetrică, în care se utilizează mijloace 
şi procedee atipice. Dar în opinia noastră, cel 
mai bun exemplu al utilizării mijloacelor/
metodelor atipice şi neconvenţionale în cadrul 
acţiunilor de luptă asimetrice este dat de acţiunea 
militară geofizică. Aceasta nu numai din pricina 
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efectelor deosebite pe care o astfel de acţiune 
le poate produce, dar şi din perspectiva slabei 
eficacităţi a oricăror măsuri de contracarare şi 
a dificultăţii deosebite de a elabora o strategie 
asimetrică, integratoare asupra elementelor 
multidimensionale în care şi prin care se poartă 
confruntarea. Acest lucru este valabil în situaţia 
în care confruntarea modernă tinde să integreze 
cele mai diferite metode aplicate în cele mai 
diferite medii: informaţional şi informatic, 
geofizic, psihologic, mediatic etc. 

Printre aspectele ce tind să devină caracte-
ristice din perspectiva asimetriei în acţiunile de 
luptă moderne, menţionăm: vulnerabilitatea in-
frastructurilor critice dar şi cea a sistemelor mi-
litare; integrarea factorilor de mediu în conflict, 
cu tendinţa de generalizare a „câmpului de luptă” 
asupra tuturor componentelor sistemului geofizic, 
fapt care face ca o forţă armată clasică să devină 
practic incapabilă (conceptual, acţional, etc) de 
a da o replică acestor acţiuni de luptă asimetrice 
(totodată neconvenţionale şi atipice); producerea 
nediscriminatorie a unor efecte cu impact dur 
asupra infrastructurii (de orice fel) şi populaţiei, 
cu efecte psihologice importante. 

Menţionăm totodată şi legătura directă ce 
există între asimetrie, atipism şi surprindere. 
Optimizarea acţiunii asimetrice se face prin 
utilizarea mijloacelor/metodelor atipice, iar unul 
din principalele efecte ale acestora este acela al 
realizării surprinderii. În opinia noastră, acţiunea 
militară geofizică se încadrează bine în aceste 
condiţii.

Aşa cum se arată în literatura de specialitate17, 
progresul ştiinţific şi tehnologic reprezintă un 
proces amplu ce conţine transformări practic 
fără precedent în istoria cunoscută a omenirii, 
acestui proces corespunzându-i un întreg 
complex de modificări în principal calitative. 
Din perspectiva domeniului militar, contează 
corelaţia dintre tehnologie (şi evoluţia acesteia) 
şi puterea armată. În momentul de faţă, literatura 
de specialitate vorbeşte despre existenţa unei 
revoluţii tehnologice militare sau (potrivit 

17 Ion BĂLĂCEANU,  Ion BĂLĂCEANU, Revoluţia tehnologică contempo-
rană şi impactul ei asupra potenţialului militar, Editura 
Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2001, pp. 
22-23.

accepţiunii americane) o „revoluţie în afaceri 
militare”. Din cercetarea conţinutului acestei 
revoluţii tehnologice, putem uşor constata 
următoarele caracteristici: a cuprins întreg 
domeniul militar; are un ritm rapid; a permis 
extinderea multidimensională a domeniului 
militar; cuprinde o pluralitate de resurse umane, 
economice, financiare, ştiinţifice, etc, provenind 
din toate domeniile, nu doar din cel militar. 
Printre altele a însemnat şi apariţia armelor/
acţiunilor de luptă geofizice. Aceste dezvoltări 
ale tehnologiei vor conduce în opinia noastră la 
o evoluţie a armamentului potrivit următoarelor 
tendinţe: sporire a efectelor distructive şi deci, 
maximizare a violenţei, dar totodată disimulare 
a efectelor produse de armament sub aparenţa 
unor hazarde naturale sau artificiale; utilizarea de 
mijloace de luptă cu acţiune multidimensională 
(în spaţiul cosmic, eter, spaţiul virtual etc) având 
efect foarte rapid şi o rază mare de acţiune; 
utilizarea mijloacelor electronice (în special 
aparatura generatoare de impulsuri şi emisii de 
ultra înaltă frecvenţă) şi a tehnicii laser pentru 
intervenţii asupra factorilor de mediu sau 
transportul focalizat de fascicule electronice la 
distanţe foarte mari; perfecţionarea deosebită a 
autonomiei armelor inteligente şi a capacităţii 
lor de luptă; perfecţionarea armamentului non-
nuclear cu puls electromagnetic şi creşterea 
efectelor sale destructive; includerea în cadrul 
panopliei armamentului geofizic, a tuturor 
mijloacelor de luptă menite să acţioneze la nivelul 
biosistemului şi integrarea acţiunii acestora, 
utilizând biotehnologii, în cadrul acţiunii altor 
tipuri de arme. 

Arma/acţiunea militară neconvenţională/
atipică este în măsură să modifice conţinutul 
războiului modern, schimbând participanţii, 
mijloacele/metodele de luptă, concepţia generală, 
aducând avantajul acţiunilor de luptă disimulate, 
eliminând din schemă o parte din acţiunile 
militare clasice specifice stării de conflict. Prin 
modificarea acestor elemente de conţinut, se va 
schimba, pe cale de consecinţă, şi fizionomia 
războiului, în principal, sub următoarele aspecte: 
capacitatea de a disimula acţiunile de luptă sub 
aparenţa hazardelor naturale, ceea ce ar conduce la 
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evitarea oficializării stării de conflict şi a situaţiei 
de război „deschis” (declarat). De asemenea, 
ar conduce la posibilitatea evitării confruntării 
armate clasice, prin generarea pe teritoriul 
inamicului a unor crize de mediu (catastrofe 
aparent naturale) care vor atrage resursele, atenţia 
şi eforturile adversarului, incapacitându-l astfel 
pentru purtarea unui război sau făcându-l foarte 
vulnerabil. Totodată, arma/acţiunea militară 
neconvenţională/atipică ar putea influenţa 
hotărâtor corelaţia spaţiu-timp-luptă armată 
contribuind la preponderenţa acţiunii în adâncime 
şi „fluidizarea” spaţiului de luptă. Prin efectele 
sale de amploare şi intensitate mare, conduce la 
accentuarea caracterului decisiv, participând de 
asemenea, la generalizarea asimetriei în acţiunea 
militară, acţiunea militară geofizică fiind de tip 
rapid, atipic şi asimetric, de aşa manieră încât duce 
la surprinderea adversarului (la toate nivelurile: 
tactic, operativ şi strategic) şi incapacitatea 
acestuia de luptă. 

Rolul acestor acţiuni militare neconvenţiona-
le/ atipice în cadrul conflictului modern ar putea 
consta în faptul că:

intermediază lovitura, prin producerea de •	
efecte indirecte, şi astfel deschide posibilitatea 
eludării legislaţiei restrictive; 

afectează fundamentele puterii de stat •	
(factorii de putere) iar nu atât forţele armate (care 
sunt ţinta atacurilor în varianta clasică dar care se 
pot regenera într-un stat care-şi conservă factorii 
de putere) şi astfel oferă posibilitatea confruntării 
între state ce au forţe armate asimetrice, victoria 
nemaifiind funcţie de valoarea strictă a forţelor 
armate, stabilindu-se astfel noi scheme structurale 
şi de dinamică a puterii globale; 

deturnează atenţia şi eforturile adversa-•	
rului către problemele create de efecte (proble-
me de mediu, probleme sociale legate de pro-
tecţia sinistraţilor, eforturile de reconstrucţie 
etc) şi în acest mod oferă posibilitatea impu-
nerii voinţei politice cu minimizarea sau chiar 
evitarea completă a confruntărilor armate cla-
sice modificând astfel modurile de soluţionare 
a diferendelor grave;

oferă posibilitatea realizării surprinderii •	
adversarului, creării şi menţinerii stării sale 

de confuzie, indiferent de nivelul de putere al 
acestuia reconfigurând harta balanţei de putere 
fără producerea vreunui război în forma sa 
clasică; 

conduce la modificarea structurală şi •	
funcţională a geosistemului pe termen lung, cu 
efecte asupra echilibrului climatic şi impact asupra 
problemelor economice, sociale, demografice, 
implicit asupra politicii; 

obligă la schimbarea fundamentală •	
a concepţiei autorităţilor privind modelele 
sistemului de apărare, şi, în general va modifica 
modul de concepere a sistemului de securitate 
introducând în schemă noi provocări la adresa 
securităţii, pentru care vechile modele nu pot oferi 
soluţiile eficace impunând, totodată, stabilirea 
unor modele noi şi a unor tehnici de modelare 
adaptate noilor cerinţe; 

va conduce în timp la restructurarea •	
apărării naţionale şi la apariţia unor structuri şi 
organizaţii noi, care practic nu au precedent; 

va determina formarea unor ramuri şi •	
domenii noi în cadrul ştiinţelor militare, şi, odată 
cu acestea, apariţia de meserii şi funcţii care, 
practic, nu au precedent. 
 Toate aceste aspecte specifice i-ar putea 
determina acţiunii militare geofizice rolul exact în 
cadrul conflictului modern, ca acţiune disimulată 
(care să păstreze aparenţa de legalitate) cu efect 
decisiv asupra adversarului, însă fără a implica 
resursele (şi cheltuielile) specifice oricărui tip 
de confruntare clasică, şi cu atât mai puţin, ale 
războiului clasic. Un alt rol important ar fi acela 
de modificare a concepţiilor şi modurilor de 
acţiune privind apărarea. 

Concluzii

Sistemele de apărare vor trebui revizuite 
fundamental şi adaptate acestor noi provocări. 
Aşadar, apreciem că noile concepţii privind 
realizarea apărării naţionale vor fi legate, în 
tot mai mare măsură, de aspectele specifice 
conflictualităţii moderne, şi anume o tendinţă 
tot mai accentuată ca acţiunile ostile/actele de 
agresiune să se desfăşoare ascunse sub diverse 
forme care să dea aparenţa de legalitate, totodată 
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caracterul multidimensional al confruntării şi 
delimitarea tot mai clară a importanţei crescânde 
a securităţii mediului. 

Aceste tendinţe vor reliefa de altfel o creştere 
a importanţei securităţii resurselor naturale de 
unde şi necesitatea de a dispune de un sistem 
de apărare integrator, bazat pe o organizare de 
tip „reţea”, formată din componente militare şi 
civile capabile să acţioneze conjugat în medii şi 
în moduri diferite, dar bazate pe o concepţie şi 
o comandă unitară, sistem de acţiune capabil să 
atingă nivelul agilităţii strategice. 

Situaţia va duce, cel mai probabil, şi la 
tendinţa de a concepe sisteme de apărare tot 
mai active pe timp de pace, care să asigure în 
permanenţă acţiuni preventive şi să integreze 
în cadrul unui sistem unitar, apărarea armată 
cu apărarea împotriva dezastrelor (incluzând 
dezastrele de tip NBC) după modelul general al 
apărării pregătite din timp.

Această lucrare a fost posibilă prin sprijinul 
financiar oferit prin Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013, cofinanţat prin Fondul Social European, 
în cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/
S/138822, cu titlul „Reţea Transnaţională de 
Management Integrat al Cercetării Doctorale şi 
Postdoctorale Inteligente în Domeniile “Ştiinţe 
Militare”, “Securitate şi Informaţii” şi “Ordine 
Publică şi Siguranţă Naţională” - Program de 
Formare Continuă a Cercetătorilor de Elită –“ 
SmartSPODAS”.”
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În această lucrare încercăm să analizăm câteva 
posibile tendinţe în evoluţia instituţiilor UE, după 
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, 
cu accent pe relaţia cheie dintre Parlamentul UE 
şi parlamentele naţionale ale statelor membre 
UE (în opinia noastră, fundamentală pentru 
consolidarea tipului democratic parlamentar de 
legitimitate europeană şi diminuarea deficitului 
democratic actual al UE). Acest scenariu se 
bazează pe ideea de dezvoltare a „noii co-decizii” 
(stabilite între Parlamentul UE şi parlamentele 
naţionale ale statelor membre UE), ca modalitate 
de consolidare a legitimităţii democratice a 
Uniunii în ansamblu, în etapa post-Lisabona.

Cuvinte-cheie: Uniunea Europeană, cetăţean 
european, instituţii UE, parlamente naţionale, 
Tratatul de la Lisabona, etapa post-Lisabona.

Introducere

Tipul de evoluţie al cadrului instituţional al 
Uniunii Europene bazat pe imperativul consoli-
dării laturii de integrare a entităţii poli-faţetate 
numite UE, în opinia noastră, ar putea deveni 
unul axat implicit pe impulsionarea dezvoltării 
bazei democratice a Uniunii. Avem aici în vedere 
(în paralel cu o limitare a laturii interguvernamen-
talismului, concretizată prin pierderea poziţiilor 
predominante deţinute în ierarhia instituţiilor UE 
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de către „Consilii”), dezvoltarea unor elemen-
te ca: întărirea rolului Parlamentului European 
(PE); consacrarea rolului CJUE1 de promovare 
a unei Uniuni democratice; preocuparea Comi-
siei de a propune acte normative de promovare a 
drepturilor omului şi cetăţeanului european, cât 
şi de a supraveghea respectarea de către statele 
membre şi de către celelalte instituţii UE a aces-
tor drepturi; întărirea cooperării dintre Parlamen-
tul European şi parlamentele naţionale; creşterea 
modalităţii de implicare a cetăţenilor UE în pro-
cesul decizional european şi altele asemenea.

1. Rolul politic central al Parlamentului 
European în noul cadru instituţional

„post-Lisabona”

Dacă în evoluţia UE (în „etapa Lisabona”2 şi 
dincolo de ea, în etapele ulterioare) va prevala 
tendinţa întăririi şi a extinderii poziţiei politice 
a Parlamentului European faţă de celelalte 
instituţii UE, aceasta ar însemna, pe de-o parte, 
o recunoaştere a legitimităţii democratice3 a UE, 
1  Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
2  Etapă de evoluţie a construcţiei europene începută 
prin semnarea şi intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona.
3  Una din „sursele de legitimitate” ale Uniunii o reprezintă 
cetăţenii UE, ale căror drepturi se consideră că sunt ga-
rantate şi întărite de tratatele UE în vigoare, odată cu inte-



95IMPACT STRATEGIC Nr. 3/2014

ANALIZE, SINTEZE, EVALUĂRI

cât şi o constatare corectă a sursei deficitului 
democratic al UE4, însoţită de încercarea de 
a repara această lacună majoră a construcţiei 
europene.

Prima modalitate de reducere a deficitului 
democratic din Uniune ar fi, în opinia noastră, 
o tendinţă progresivă de extindere a „rolului co-
decizional” al Parlamentului European şi în afa-
ra pilonului comunitar5 al Uniunii (de exemplu, 
printr-un nou tratat internaţional, care să pună 
bazele unei reforme instituţionale democratice şi 
profunde, nu să reitereze „necesitatea” impunerii 
unui nou proiect politic de tip interguvernamen-

grarea Cartei drepturilor fundamentale în textul Tratatului 
de la Lisabona şi cu dezvoltarea vieţii democratice a UE 
(legitimitate care se exprimă, în principal, prin Parlamentul 
European). Cf. François PRIOLLAUD, David SIRITZKY, 
La Constitution européenne. Texte et commentaires; La 
Documentation Française; Paris, 2005, op. cit., p. 31. 
4  Unii autori (J.H.H. Weiler; J. Habermas) constată că, 
în prezent, UE se confruntă cu „o criză acută de legitimi-
tate, care afectează caracterul său supranaţional”, deficitul 
democratic rezultând „dintr-o contradicţie structurală între 
supranaţionalitatea normativă – exprimată prin: procesul 
constituţionalizării tratatelor comunitare; prin doctrina 
aplicabilităţii directe şi a priorităţii dreptului comunitar faţă 
de cel naţional; prin principiul competenţei exclusive a UE; 
funcţia producătoare de supranaţionalitate a CJCE – şi, pe 
de altă parte, supranaţionalitatea decizională, manifestată 
prin independenţa instituţiilor interguvernamentale; prin 
extinderea votului majoritar”. După Habermas, sursa 
deficitului democratic se situează în „asimetria dintre în-
altul grad de integrare formală şi informală a sistemelor 
tehno-administrative şi economice şi caracterul naţional 
al controlului democratic”. Cf. Mario TELO, Démocratie 
internationale et démocratie supranationale en Europe, 
în Mario Teló (coordonator), Démocratie et construction 
européenne, Edition de l’Université de Bruxelles, Etudes 
Européennes. Collection dirigée par l’Institut d’Etudes 
Européennes, Bruxelles, Belgique, 1995, p. 5.
5  Prin tratatul de la Lisabona/2009 are loc o transformare a 
arhitecturii UE, nemaiputandu-se vorbi de „piloni comuni-
tari”, din moment ce, prin art. 1/TUE, paragr. 3, în modifi-
carea tratatului de la Lisabona, UE se substituie Comunităţii 
Europene şi îi succede acesteia şi, în plus, UE dobânde şte 
personalitate juridică expresă (art. 46A/TUE, în modi-
ficarea tratatului de la Lisabona). Tratatul de instituire a 
EURATOM rămâne în vigoare însă (art. 9F/TUE, modifi-
cat prin tratatul de la Lisabona), menţinând doar una dintre 
cele trei Comunităţi Europene originare. Prin art. 1a/TFUE 
(fostul TCE), în modificarea tratatului de la Lisabona, baza 
de legitimitate a UE devine una dublu-convenţională (două 
tratate fundamentale şi nu voinţa cetăţenilor europeni sau a 
popoarelor europene). 

tal). Cu alte cuvinte, este timpul „democratizării 
politicilor de tip preponderent interguvernamen-
tal”, supunerii acestor domenii guvernate până 
acum exclusiv de voinţa executivelor naţionale 
(PESC; CPJP6) intervenţiei Parlamentului Euro-
pean (eventual, în cooperare cu parlamentele na-
ţionale prin „noua co-decizie”)7. 

În paralel cu întărirea rolului legislativ al 
Parlamentului European, noul tratat internaţional 
(din perioada „post-Lisabona”) ar trebui, în 
opinia noastră, să reducă progresiv rolul legislativ 
al Consiliului (ca instituţie politică formată 
din executivele naţionale, reprezentând aceste 
executive la nivelul european de guvernare 
politică, instituţie având în plus şi atribuţii 
executive)8, în favoarea unei noi instituţii politice 
europene, de exemplu, numită „Congresul” 
(format din reprezentanţii parlamentelor naţionale 
ale statelor membre UE) şi care s-ar converti în  
„a doua Cameră” a Parlamentului European9.

6  În varianta arhitecturii UE decise în etapa Amsterdam şi 
Nisa. Întreaga arhitectură a pilonilor UE este transformată 
prin tratatul de la Lisabona/2009, tratatele fondatoare ale 
noii UE (TUE si TFUE) re-ordonând în stil propriu toate 
domeniile de competenţe ale UE şi ale statelor membre, 
precum şi politicile Uniunii. Se introduce conceptul de 
„politici ale Uniunii”, fie de tip exclusiv, fie partajat cu 
statele membre, ceea ce înseamnă o depăşire clară a con-
ceptului de „politici comunitare”, faţă de etapa Nisa.
7 Unii autori propun (prin ipoteza întăririi reprezentării 
democratice în cadrul UE şi al creării unui „spaţiu public 
comunitar”) a compensa deficitul democratic „prin orga-
nizarea puterilor publice în sensul întăririi Parlamentului 
European, al depăşirii schemei statale”. Astfel, bazele 
instituţionale ale democraţiei reprezentative s-ar extinde, 
printr-o activare a puterilor parlamentare naţionale şi re-
gionale, mai degrabă decât a spori la vârf puterile parla-
mentare europene. S-ar crea, astfel, un sistem parlamentar 
european descentralizat, în care dialogul politic între par-
lamente ar funcţiona orizontal, dar şi vertical, în cele două 
sensuri; în care PE ar fi nivelul supranaţional/transnaţional 
al „acestei puteri parlamentare întărite sau europene”. 
Cf. Jean-Marc FERRY, Souveraineté et représentation, 
în Mario Teló (coordonator), Démocratie et construction 
européenne, Edition de l’Université de Bruxelles, Etudes 
Européennes. Collection dirigée par l’Institut d’Etudes 
Européennes, Bruxelles, Belgique, 1995, pp. 94-95. 
8 J.H.H. WEILER, The Constitution of Europe. Do the 
new Clothes Have an Emperor? And Other Essays on 
European Integration; Cambridge University Press, UK, 
2000, p. 266.
9  Paul ALLIÈS, Une Constitution contre la démocratie? 
Portrait d’une Europe dépolitisée; Climats; Castelnau– le–
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Astfel, din punct de vedere instituţional, 
Uniunea ar intra într-o nouă etapă de evoluţie, 
prin identificarea şi combaterea sursei majore 
a deficitului său democratic10, o evoluţie 
democratică autentică, constând în renunţarea 
progresivă la rolul legislativ al Consiliului (prin 
reducerea treptată a domeniilor în care acesta poate 
emite singur sau prin co-decizie cu Parlamentul 
European, acte legislative europene11) cât şi în 
crearea unui bicameralism parlamentar la nivel 
european care să permită reprezentarea cetăţenilor 
UE atât prin intermediul parlamentelor naţionale, 
cât şi prin intermediul Parlamentului European 
(dubla legitimitate democratică a Uniunii).

În al doilea rând, Consiliul, în opinia noastră, 
într-o etapă ulterioară Tratatului de la Lisabona, 
ar trebui redus la o instituţie politică executivă 
precum Comisia (printr-o serie de tratate 
internaţionale care ar prelua tendinţa reformistă 
de tip supranaţional şi ar consolida-o), singurul 
legiuitor european autentic rămânând Parlamentul 
European, în structura sa bicamerală), Parlament 
care poate implica şi parlamentele naţionale 
în procesul legislativ european, prin diferite 
proceduri de consultare sau cooperare.

O altă modalitate de întărire a rolului politic 
al Parlamentului European în „etapa post-Nisa” 
este de a îi conferi acestuia dreptul de iniţiativă 
legislativă12 (actualmente monopolizat de 
Comisie). În prezent, în cursul complicatelor 

Lez, 2005, pp. 92-93.
10  Majoritatea doctrinei remarcă faptul că defi citul de   Majoritatea doctrinei remarcă faptul că deficitul de 
„legitimitate” politică tinde să crească, deoarece politicile 
UE continuă să fie elaborate „printr-o anumită formă de 
cooperare dintre birocraţia CE şi birocraţiile naţionale şi 
puse în aplicare conform procedurilor instituţionalizate de 
cele două Consilii”. Cf. Thomas MEYER, European Pu-
blic Sphere and Societal Politics, în Mario TELO (coor-
donator), Démocratie et construction européenne, Edition 
de l’Université de Bruxelles, Etudes Européennes. Collec-
tion dirigée par l’Institut d’Etudes Européennes, Bruxelles, 
Belgique, 1995, p. 123. 
11  Numite „acte legislative ale Uniunii”, în art. 9D/TUE,   Numite „acte legislative ale Uniunii”, în art. 9D/TUE, 
alin. 2, în modificarea tratatului de la Lisabona. 
12  Art. 9D/TUE, alin.2, în modifi carea tratatului de la   Art. 9D/TUE, alin.2, în modificarea tratatului de la 
Lisabona confera expres monopolul propunerii legisla-
tive doar Comisiei (cu unele excepţii prevazute de trata-
te). Or, un drept al PE în această privinţă nu ar putea fi 
„excepţional” ci unul normal pentru un parlament (dacă 
s-ar dori o evoluţie a UE spre consolidarea democraţiei 
parlamentare europene).

proceduri legislative europene, Parlamentul nu 
intervine decât pentru a valida sau a respinge un 
proces care rămâne, în esenţă, interguvernamental 
(proces convertind de facto Parlamentul într-o 
„adevărată Cameră de înregistrare a proiectelor 
Comisiei şi Consiliului” care doar în caz de 
dezacord major cu proiectele de legi poate opune 
vetoul său)13.

De asemenea, s-ar impune ca viitoarea reformă 
instituţională europeană să acorde Parlamentului 
European plenitudinea exerciţiului funcţiei 
bugetare (pe care actualmente, PE o împarte cu 
Consiliul14).

Alegerea euro-deputaţilor ar trebui făcută, 
în opinia noastră, printr-un singur referendum 
european, conform unei proceduri electorale 
unice15, iar candidaţii de pe listele partidelor 
politice europene ar trebui aleşi în funcţie de 
contribuţia pe care au adus-o la evoluţia construcţiei 
europene, în funcţie de convingerile lor politice 
referitoare la Uniune, cât şi de programul politic 
propunând rezolvarea unor probleme civice şi 
politice de ordin european. Aceste condiţii ar 
împiedica transformarea Parlamentului European 
într-o „Cameră” subordonată politic guvernelor 
naţionale (prin Consiliul care stabileşte, prin 
decizie, structura internă a Parlamentului16). 

Ar trebui, de asemenea, întărite mecanismele 
de control politic ale Parlamentului European: 
prin exercitarea moţiunii de cenzură împotriva 
Comisiei, dar şi împotriva Consiliului, care ar 
rămâne, în această ipoteză, pe plan european, 
doar un simplu „executiv”; prin invitarea 
Comisiei, dar şi a Consiliului de a răspunde la 
întrebările şi la interpelările euro-deputaţilor; 
prin înfiinţarea comisiilor de anchetă care 
să investigheze modalitatea de îndeplinire a 
atribuţiilor decizionale şi executive ale Comisiei 
dar şi ale Consiliului, cât şi modul în care prin 
13 Jacques G�N�REUX,  Jacques G�N�REUX, Manuel critique du parfait euro-
péen. Les bonnes raisons de dire „non” à la Constitution; 
Seuil; Paris, 2005, p. 98.
14  Art.9C, alin.1/TUE, în modifi carea tratatului de la Lisa-  Art.9C, alin.1/TUE, în modificarea tratatului de la Lisa-
bona, privind exercitarea în comun, de către PE şi Consiliu, 
a funcţiilor legislativă şi bugetară.
15 Walter OSWALT, Walter OSWALT, Constitution Europeenne, Non; Pour 
une alternative radicale; Paragon/Vs, trad. Eva Zum Win-Eva Zum Win-
kel, Annabelle Turkis, 2005 p. 22.
16 Art. 9A, alin.2/TUE, in modifi carea Tratatului de la  Art. 9A, alin.2/TUE, in modificarea Tratatului de la 
Lisabona.
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această exercitare se respectă valorile democratice 
ale Uniunii; prin obligarea Comisiei, dar şi a 
Consiliului de a prezenta rapoarte anuale despre 
starea generală a Uniunii şi alte rapoarte, ori de 
câte ori este nevoie, privind anumite probleme de 
interes european.

Preşedintele Consiliului European ar trebui, 
de asemenea, să poată fi invitat de Parlamentul 
European pentru a fi audiat17 (şi nu invers18, 
deoarece Parlamentul European este o instituţie cu 
legitimitate democratică europeană directă, care 
nu trebuie să dea socoteală în faţa unor instituţii 
de tip interguvernamental precum „Consiliul”).

De asemenea, organele auxiliare ale 
„Consiliilor” (Secretariatul General al Consiliului; 
COREPER-ul19, prevăzute în art. 207, alin.1 şi 2/
TFUE, în modificarea Tratatului de la Lisabona) 
ar trebui să facă obiectul controlului politic 
exercitat de Parlamentul European prin comisii 
de anchetă, prin audieri şi prin alte pârghii de 
control politic, în măsura gradului lor concret 
de participare la elaborarea actelor decizionale 
europene20.
17  Art.9B/TUE, în modifi carea tratatului de la Lisabona nu   Art.9B/TUE, în modificarea tratatului de la Lisabona nu 
prevede o astfel de prerogativă a PE faţă de Pre şedintele 
Consiliului European ci doar obligaţia acestuia din urmă 
de a îi prezenta PE un raport după fiecare reuniune a Con-
siliului European, ceea ce însă ni se pare insuficient pentru 
remedierea deficitului democratic al UE. 
18 Cf. art. 201A/TFUE, în modifi carea tratatului de la  Cf. art. 201A/TFUE, în modificarea tratatului de la 
Lisabona, care prevede că Pre şedintele Parlamentului 
European este cel ce poate fi invitat de... Consiliul Eu-
ropean pentru a fi audiat (prevedere care relativizează le-
gitimitatea democratică directă a PE în faţa Consiliului 
European, al cărui Pre şedinte nu se prevede că poate fi 
audiat de PE).De aici, una din sursele deficitului demo-
cratic al UE, în etapa Lisabona. 
19  Deşi unii autori clasifi că COREPER în categoria orga-  Deşi unii autori clasifică COREPER în categoria orga-
nelor auxiliare ale Consiliului (după criteriul modalităţii 
de creare, prin act juridic al instituţiei UE), totuşi rolul 
decizional pe care-l are acest organ în practică (repre-
zentând chiar „un nucleu permanent al Consiliului”) ne 
îndreptăţeşte să-l considerăm un „organ politic special”, 
care ar trebui să fie controlat politic de PE, asemenea 
instituţiei care l-a creat (Consiliul). A se vedea şi Augu-
stin FUEREA, Instituţiile Uniunii Europene, Universul 
Juridic, Bucureşti, 2002,  p. 63. 
20  În contextul în care COREPER joacă un rol practic 
foarte important în pregătirea şi stabilirea agendei de lucru 
a Consiliului: el răspunde de pregătirea lucrărilor Consili-
ului şi de executarea mandatelor care îi sunt încredinţate 
de către acesta(art. 207/TFUE în modificarea tratatului de 
la Lisabona). 

În domeniul încheierii acordurilor internaţi-
onale dintre Uniune şi state terţe sau organizaţii 
internaţionale, Parlamentul European ar trebui să 
fie cel care să beneficieze de o competenţă deci-
zională exclusivă în materia acordurilor de aso-
ciere21, precum şi de competenţe co-decizionale 
în materia acordurilor economice, comerciale, de 
politică externă şi securitate comună22. Consiliul 
ar putea deţine în continuare atribuţia de a autori-
za începerea negocierilor, însă desemnarea nego-
ciatorului23 va putea face obiectul unei aprobări 
din partea Parlamentului European. Nicio măsură 
restrictivă (vizând întreruperea sau reducerea in-
tegrală ori parţială a relaţiilor economice şi finan-
ciare cu una sau mai multe ţări terţe) nu s-ar putea 
adopta decât printr-o lege europeană24 emisă de 
Parlamentul European (faţă de art.188K, alin.1/

21 Actualmente fi ind vorba de o competenţă co-decizio- Actualmente fiind vorba de o competenţă co-decizio-
nală între PE şi Consiliu cu privire la aceste acorduri (art. 
188N/TFUE, în modificarea tratatului de la Lisabona). 
22  Art. 188N/TFUE, în modifi carea tratatului de la Li-  Art. 188N/TFUE, în modificarea tratatului de la Li-
sabona: cu excepţia cazului în care acordul se referă ex-
clusiv la politica externă şi de securitate comună, Con-
siliul adoptă decizia privind încheierea acordului după 
aprobarea Parlamentului European în următoarele cazuri: 
acorduri de asociere; acord privind aderarea Uniunii la 
Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului 
şi a libertăţilor fundamentale, acorduri de instituire a unui 
cadru instituţional specific prin organizarea procedurilor 
de cooperare; acorduri care au implicaţii bugetare im-
portante pentru Uniune; acorduri în domeniile în care se 
aplică procedura legislativă ordinară sau procedura legis-
lativă specială în cazul în care este necesară aprobarea 
Parlamentului European. Deci, tratatul de la Lisabona 
consolidează rolul PE în domeniul încheierii acordurilor 
internaţionale ale UE, introducând o adevărată procedură 
co-decizională. În alte cazuri din acest domeniu (acorduri 
internaţionale), se impune doar o consultare a PE (aviz 
consultativ în absenţa căruia Consiliul va putea decide 
fără să mai a ştepte opinia PE).
23 Actualmente, prin art. 188N, alin.3/TFUE, in modifi - Actualmente, prin art. 188N, alin.3/TFUE, in modifi-
carea tratatului de la Lisabona, desemnarea negociaotrului 
se face de catre Consiliu, exclusiv, fără nicio atribuţie de 
aprobare prealabilă de către PE.
24  Într-o variantă de consolidare a rolului legislativ eu-  Într-o variantă de consolidare a rolului legislativ eu-
ropean al PE, în etapa post-Lisabona, care ar putea emite 
„legi europene”. În varianta adoptată la Lisabona, instituţi-
ile UE adoptă: regulamente, decizii, directive, recomandări 
şi avize (art.249, paragr.1/TFUE, în modificarea tratatului 
de la Lisabona). Nu se folose şte expres denumirea de „legi 
europene” dar se prevede că „actele juridice trecute prin 
procedura legislativă se numesc acte legislative. Art. 249A, 
alin.3/TFUE, modificarea prin tratatul de la Lisabona. 
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TFUE, în modificarea Tratatului de la Lisabona, 
care prevede doar o informare a acestuia de către 
Consiliu, cel care hotărăşte în această privinţă şi 
care adoptă măsurile necesare).

Noul tratat internaţional (în etapa „post-
Lisabona”), destinat să identifice şi să înlăture 
sursele deficitului democratic al Uniunii, prin 
acordarea unui rol politic central Parlamentului 
European, ar putea prevede atribuţii decizionale 
principale pentru acesta şi în domeniul politicii 
comerciale comune (încheierea de acorduri 
internaţionale în acest domeniu), înlăturând 
astfel, monopolul decizional al Consiliului25.

Preşedintele Comisiei (în această calitate şi nu 
odată cu toată Comisia ca „organ colegial”) dar 
şi Preşedintele Consiliului European vor putea, 
conform acestei variante de evoluţie a cadrului 
instituţional european, să facă obiectul tragerii 
la răspundere politică în faţa Parlamentului 
European (ca şi Ministrul Unional al Afacerilor 
Externe dar în această calitate, de ministru26), 
ceea ce ar întări pârghiile de control politic 
ale cetăţenilor UE prin intermediul PE, asupra 
unor instituţii supranaţionale (Comisie) sau 
interguvernamentale (Consiliul European) care 
joacă un rol important în stabilirea modelului de 
organizare politică a UE.

Parlamentul European ar aproba numirea 
de către Consiliul European a preşedintelui 
acestei instituţii interguvernamentale27, precum 
şi numirea Ministrului Unional al Afacerilor 
Externe (putând însă să îl şi destituie, împotriva 
voinţei Consiliului European28).
25  În art. 188C, alin.2/TFUE, în modifi carea tratatului de   În art. 188C, alin.2/TFUE, în modificarea tratatului de 
la Lisabona, Parlamentul European şi Consiliul, hotărând 
prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară, adoptă măsurile care definesc cadrul în care este 
pusă în aplicare politica comercială comună. Deci, este 
vorba de o competenţă co-decizională în prezent, în acest 
domeniu însă nu de un monopol decizional al PE, cum ar fi 
de dorit în varianta consolidării naturii democratice de tip 
parlamentar a UE.
26  Numit, în tratatul de la Lisabona, ”Înaltul Reprezentant   Numit, în tratatul de la Lisabona, ”Înaltul Reprezentant 
al Uniunii pentru afaceri externe şi politică de securitate” 
(art.9D/TUE, în modificarea tratatului de la Lisabona). 
27  Art.9B, alin.5/TUE, în modifi carea tratatului de la   Art.9B, alin.5/TUE, în modifi carea tratatului de la Art.9B, alin.5/TUE, în modificarea tratatului de la 
Lisabona (niciun rol pentru PE în numirea sau destitui-
rea Pre şedintelui Consilului European).
28  În ceea ce prive şte situatia din prezent (etapa Lisabo-  În ceea ce prive şte situatia din prezent (etapa Lisabo-
na), numirea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afa-
ceri externe şi politică de securitate, art. 9E, alin.1/TUE, 

În ceea ce priveşte procedura de desemnare 
a Preşedintelui Comisiei, Parlamentul European 
va putea propune propriul candidat la această 
funcţie29 (ceea ce va semnifica, implicit, o pier-
dere a controlului politic al Consiliului asupra 
Comisiei); astfel, candidatul va fi ales de Parla-
ment (legitimitate democratică reală30). Comi-
sia, odată aleasă de Parlament, ca „organ cole-
gial” (prin vot de încredere31), nu va mai trebui 
numită în funcţie, ulterior, de Consiliul Euro-
pean32, deoarece deţine legitimitate democratică 
prin votul Parlamentului European.  

De asemenea, Parlamentul European va 
putea aproba numirea în funcţie33 (de către 
guvernele statelor membre) a judecătorilor şi 
avocaţilor generali din cadrul Curţii de Justiţie 
a Uniunii Europene.

Banca Centrală Europeană (BCE) va fi 
condusă de „organe de decizie” ce vor trebui 
să facă obiectul controlului politic exercitate 
de Parlament (statutul lor de „independenţă 

în modificarea tratatului de la Lisabona prevede aprobarea 
prealabilă a Comisiei, nu a PE în această procedură de nu-
mire. Deci, o altă sursă de deficit democratic prin exclude-
rea controlului PE în numirea şi destituirea acestui adevă-
rat ministru supranaţional de afaceri externe.
29  Actualmente, prin tratatul de la Lisabona, PE nu poate   Actualmente, prin tratatul de la Lisabona, PE nu poate Actualmente, prin tratatul de la Lisabona, PE nu poate 
face acest lucru. Art.9D, alin.7/TUE, în modificarea trata-
tului de la Lisabona prevede că, ţinând seama de alege-
rile pentru Parlamentul European şi după ce a procedat 
la consultările necesare, Consiliul European, hotărând cu 
majoritate calificată, propune Parlamentului European un 
candidat la funcţia de preşedinte al Comisiei. Acest can-Acest can-
didat este ales de Parlamentul European cu majoritatea 
membrilor care îl compun. În cazul în care acest candidat 
nu întruneşte majoritatea, Consiliul European, hotărând cu 
majoritate calificată, propune, în termen de o lună, un nou 
candidat, care este ales de Parlamentul European în con-
formitate cu aceeaşi procedură.
30  Or, în formula propusă de tratatul de la Lisabona, can-  Or, în formula propusă de tratatul de la Lisabona, can-Or, în formula propusă de tratatul de la Lisabona, can-
didatul la funcţia de Pre şedinte al Comisiei este propus 
de Consiliul European şi doar în această formulă este ales 
de PE (este candidat al unei instituţii interguvernamentale 
predominant, nu al unei instituţii cu legitimitate europeană 
directă precum PE). Art. 9D, alin. 7/TUE, în modificarea 
tratatului de la Lisabona.
31 Art. 9D, alin. 7/TUE, în modifi carea tratatului de la Li- Art. 9D, alin. 7/TUE, în modificarea tratatului de la Li-
sabona (făcând referire la votul de aprobare al PE acordat 
Comisiei în ansamblu).
32  Art. 9D, alin. 7/TUE, în modifi carea tratatului de la   Art. 9D, alin. 7/TUE, în modifi carea tratatului de la Art. 9D, alin. 7/TUE, în modificarea tratatului de la 
Lisabona.
33 Art. 9F, alin.2/TUE, în modifi carea tratatului de la  Art. 9F, alin.2/TUE, în modificarea tratatului de la 
Lisabona, procedură în care PE nu are niciun rol. 
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completă34” faţă de orice instituţie UE, cât şi 
faţă de nivelul naţional trebuind, în etapa post-
Lisabona, ar fi limitat prin act legislativ emis de PE 
privind această instituţie bancară supranaţională). 
Acest control politic al PE se poate exercita 
prin: invitarea directorilor BCE de a răspunde 
întrebărilor şi interpelărilor euro-deputaţilor; prin 
intermediul comisiilor de anchetă; prin audierea 
Preşedintelui BCE, a vice-preşedinţilor şi a 
membrilor Consiliului Director, în Parlamentul 
European. De asemenea, Parlamentul va fi cel 
care va aproba numirea Consiliului Director 
BCE de către Consiliul European, în caz contrar, 
Consiliul European trebuind să numească alţi 
membri.

Rolul central al Parlamentului European, 
conform unui nou tratat internaţional în „etapa 
post-Lisabona”, ar trebui să reiasă în mod clar şi 
în domeniul „apartenenţei la Uniune” (aderare, 
retragere, suspendare a unor drepturi). Astfel, în 
cazul aderării unui stat la Uniune, Parlamentul ar 
trebui să fie cel care hotărăşte asupra cererii de 
aderare a unui stat (cerere adresată Consiliului şi 
doar transmisă de acesta, Parlamentului European 
şi parlamentelor naţionale spre informare, 
conform art. 49/TUE, în modificarea Tratatului 
de la Lisabona, care consfinţeşte un rol central 
în materia decizională din acest domeniu pentru 
Consiliu – el este cel care se va pronunţa, cu 
unanimitate, asupra cererii şi nu PE).

În al doilea rând, în privinţa deciderii 
suspendării anumitor drepturi decurgând din 
apartenenţa la Uniune, competenţa principală 
(de a constata existenţa unei încălcări grave şi 
persistente din partea unui stat membru, a valorilor 
democratice ale UE; de a suspenda unele drepturi 
care rezultă din aplicarea noului tratat, inclusiv 
a drepturilor de vot în cadrul Consiliului; de a 
modifica sau de a abroga o asemenea decizie) 
ar trebui să revină Parlamentului European 
şi nu Consiliului European, care hotărăşte cu 
unanimitate (cum este prevăzut în noul art. 7/
TUE, în modificarea tratatului de la Lisabona). 
Retragerea unui stat din Uniune s-ar putea face 
după notificarea intenţiei acestuia către Parlament, 
care să aprobe această retragere35.
34  Cf. art. 245a, alin. 3/TFUE, în modifi carea tratatului de   Cf. art. 245a, alin. 3/TFUE, în modificarea tratatului de 
la Lisabona. 
35  În art.49A, alin.2 /TUE, în modifi carea tratatului de la   În art.49A, alin.2 /TUE, în modifi carea tratatului de la În art.49A, alin.2 /TUE, în modificarea tratatului de la 

În această variantă de dezvoltare şi consolidare 
a laturii de integrare a UE (sau supranaţională, 
din prisma Parlamentului European, ca instituţie 
reprezentând direct cetăţenii europeni), noul 
tratat internaţional ar identifica şi ar elimina noile 
cauze ale deficitului democratic al Uniunii aduse 
prin tratatul de la Lisabona.

 Astfel, s-ar produce o reală reformă institu-
ţională şi politică a Uniunii, opusă proiectului 
politic de „Uniune interguvernamentală” (axată 
pe Consiliu şi pe „confuzia puterilor” în favoa-
rea acestuia), o reformă favorabilă proiectului de 
„Uniune democratică” în centrul căruia am regăsi 
un Parlament European puternic şi supranaţional, 
însă având o legitimitate democratică (şi nu una 
„interguvernamentală”, aşa cum au Consiliile).

2. De la „cooperarea consolidată” 
între parlamentele naţionale 

şi Parlamentul European 
la „noua co-decizie”

Întărirea dimensiunii de integrare a Uniunii 
Europene în „etapa post-Lisabona” se poate re-
aliza inclusiv prin creşterea modalităţilor de co-
operare între nivelul parlamentar naţional şi ni-
velul supranaţional parlamentar, începând cu o 
consultare a parlamentelor naţionale36 în diferite 
probleme de interes european (încheierea unor 
acorduri de asociere a unor state la UE; politica 
externă şi de securitate comună; imigraţia şi azi-
lul; alegerea Preşedintelui Comisiei Europene; 
impunerea de măsuri restrictive unor state terţe 
sau grupuri non-statale; revizuirea tratatului in-
ternaţional privind noua „Uniune Europeană”; 
numirea Ministrului Unional al Afacerilor Ex-
terne; stabilirea listei de competenţe a Uniunii şi 
a competenţelor rămase statelor membre etc.) şi 
continuând cu o veritabilă cooperare instituţiona-
lizată între parlamentele naţionale şi Parlamentul 
European (ceea ce numim „noua co-decizie”).

Lisabona, retragerea se notifică Consiliului European iar 
acordul de retragere din UE se încheie în numele Uniunii 
de către Consiliu, care hotărăşte cu majoritate calificată, 
după aprobarea Parlamentului European.
36 De exemplu, art. 8C/ TUE, în modificarea tratatului de la 
Lisabona, referitor la competenţa parlamentelor naţionale 
de a veghea la respectarea principiului subsidiarităţii de 
către instituţiile UE.
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Această tendinţă de evoluţie a Uniunii în 
perioada post-Lisabona este necesară pentru a 
înlătura deficitul democratic al Uniunii rezultat 
şi din neimplicarea suficientă a parlamentelor 
naţionale37 la nivelul european de guvernare 
politică (spre deosebire de executivele statelor 
membre, care deţin un rol primordial în 
construcţia europeană), deficit rezultat şi din lipsa 
unor instrumente juridice şi politice adecvate, 
de cooperare consolidată şi diversificată între 
acestea şi Parlamentul European38.

Art. 8C/TUE, în modificarea Tratatului de la 
Lisabona se mărgineşte să acorde parlamentelor 
naţionale un rol pe care noi îl apreciem ca fiind 
destul de modest (ele sunt doar „informate de către 
instituţiile UE”, ceea ce nu le conferă prerogative 
precise şi puternice de implicare activă în jocul 
democratic şi în procesul legislativ de la nivel 
european), care nu este de natură a reprezenta 
o contrapondere politico-juridică veritabilă 
la adresa prerogativei Consiliului de a adopta 
măsuri de extindere a competenţelor UE care nu 
au fost prevăzute de tratat, „pentru a atinge unul 
dintre obiectivele menţionate în tratate39”. În mod 
normal, pentru un asemenea caz (în opinia noastră, 
fiind vorba de o depăşire a competenţelor de către 

37  Paul ALLIÈS – Paul ALLIÈS – op. cit., p. 92.
38  Tratatul constituţional (ulterior, prevedere preluată în 
tratatul de la Lisabona) menţiona obligativitatea informării 
parlamentelor naţionale de către Consilii şi Curtea de 
Conturi, cu privire la actele şi poziţiile adoptate în anu-
mite domenii. Se prevede expres trimiterea directă către 
parlamentele naţionale a documentelor de consultare ale 
Comisiei, din momentul publicării lor, precum şi a Progra-
mului legislativ anual ori a proiectelor de acte legislative 
europene adresate PE şi Consiliului. Între PE şi parlamen-
tele naţionale există metode de cooperare (inclusiv prin 
COSAC) precum: întruniri ale comisiilor parlamentare 
permanente din PE şi din parlamentele naţionale; vizite de 
Preşedinţi şi de raportori; contacte între grupuri politice; 
cooperarea administrativă, inclusive prin stagii şi schimb 
de funcţionari. Cf. Mihai-Constantin EREMIA, Vio-
leta ȘTEFĂNESCU, Procedura codeciziei şi cooperarea 
strânsă cu parlamentele naţionale – modalităţi eficiente 
de combatere a deficitului democratic comunitar , în AUB 
Drept, III, Ed. All Beck, 2005, pp. 84-85. Multe din aceste 
metode sunt informale, nu capătă o formă instituţionalizată 
şi consacrată la nivel de tratat UE, ceea ce prelungeşte cri-
za democratică a UE, prin insuficienta participare a parla-
mentelor naţionale la procesul decizional european.
39  Art. 308, alin.1/TFUE, în modifi carea tratatului de la   Art. 308, alin.1/TFUE, în modificarea tratatului de la 
Lisabona. 

Uniune), s-ar fi cerut fie o revizuire a tratatului, fie 
acordarea rolului decizional central Parlamentului 
European40 şi parlamentelor naţionale). Aceasta 
deoarece executivele naţionale (prin intermediul 
Consiliului de Miniştri) nu trebuie să deţină 
un rol decizional principal, întrucât chestiunea 
extinderii competenţelor ţine de domeniul de 
atribuţii al legii organice (la nivel naţional), deci 
implică o competenţă exclusivă a parlamentului, 
nu a executivului. 

Din art. 8C, b/TUE, în modificarea Tratatului 
de la Lisabona reiese faptul că, în ceea ce priveşte 
procedura de implicare a parlamentelor naţionale 
în controlul principiului subsidiarităţii, se 
recunoaşte rolul acestora de a veghea la respectarea 
acestui principiu. Or, potrivit Protocolului 
privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi 
proporţionalităţii (art. 4-7), cât şi Protocolului 
privind rolul parlamentelor naţionale în cadrul 
UE (art. 2-8), protocoale anexate la Tratatul 
de la Lisabona, rolul parlamentelor naţionale 
este unul modest, vizând, în principal, o latură 
pasivă (de a fi informate cu privire la proiectele 
de acte legislative elaborate de instituţiile UE 
competente41) la care se adaugă şi una activă, de 
implicare (emiterea unui aviz motivat privind 
conformitatea unui proiect de act legislativ al 
UE cu principiul subsidiarităţii). Or, valoarea 
juridică a acestui aviz motivat emis în acest caz 
de parlamentele naţionale este una consultativă, 
de recomandare (instituţiile UE „ţin seama” 
de aceasta, însă pot hotărî să menţină proiectul 
legislativ, să îl modifice sau să îl retragă, conform 
art.7/Protocolul privind aplicarea principiilor 
subsidiarităţii şi proporţionalităţii). Nu este 
impusă deci o valoare juridică imperativă menită 
să oblige instituţiile UE să modifice sau să 
retragă proiectul legislativ considerat de către 
parlamentele naţionale ca fiind neconform cu 

40  În formularea art. 308, alin.1/TFUE, în modifi carea   În formularea art. 308, alin.1/TFUE, în modifi carea În formularea art. 308, alin.1/TFUE, în modifi carea art. 308, alin.1/TFUE, în modificarea 
tratatului de la Lisabona se cere o aprobare prealabila a 
PE, ceea ce nu este însă o implicare hotărâtoare, majoră, 
principală, a PE în raport cu această prerogativă–cheie a 
unei instituţii fără legitimitate democratică directă, precum 
Consiliul. Articolul în cauză conţine, în opinia noastră, una 
din sursele majore de deficit democratic ale UE în etapa 
Lisabona. 
41  Art. 8 C, a/TUE, în modifi carea tratatului de la Lisa-  Art. 8 C, a/TUE, în modificarea tratatului de la Lisa-
bona.
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aceste principii juridice. Prin urmare, aceste două 
protocoale anexate Tratatului de la Lisabona nu 
rezervă parlamentelor naţionale decât un rol politic 
simbolic, marginal în ceea ce priveşte procesul 
legislativ, dar şi procesul decizional european 
(procese în care instituţii UE reprezentând 
executivele naţionale precum „Consiliile” deţin 
o poziţie politică preeminentă).

În al doilea rând, în aceste două protocoale (şi 
nici în Tratatul de la Lisabona, în opinia noastră) 
nu se prevede nici un mecanism concret de 
contrabalansare a poziţiei politice predominante 
pe care o deţin, în cadrul instituţional UE, 
executivele naţionale, mecanism puternic de 
contrabalansare care să fie exercitat de către 
Parlamentul European42.

În al treilea rând, nici protocoalele menţionate 
mai sus, nici Tratatul de la Lisabona nu conside-
răm că stabilesc forme de „cooperare instituţio-
nală consolidată” între PE şi parlamentele naţio-
nale (în sensul unei cooperări permanente, insti-
tuţionalizate la nivelul UE, eventual prin apariţia 
unei noi instituţii politice de tipul „Congresului” 
ca a doua „Cameră” a unui Parlament European 
reformat sau prin implicarea ca atare a parlamen-
telor naţionale în procesul legislativ şi decizional 
european, alături de Parlamentul European). Ar 
fi trebuit, într-o astfel de variantă de evoluţie a 
UE, ca parlamentele naţionale să fie consultate 
de Parlamentul European (ca parlament suprana-
ţional care ar deţine, în varianta de consolidare a 
laturii de integrare a UE, un rol central în cadrul 
instituţional UE, precum şi poziţia de „unic le-
giuitor european”, încheindu-se astfel, „perioada 
de apogeu” a executivelor naţionale din Uniune 
prin intermediul Consiliului). 

De asemenea, în „etapa post-Lisabona”, tot 
în cadrul unor proceduri legislative ordinare şi 
extraordinare mult simplificate (prin dispariţia 
„Consiliului” din aceste proceduri, ca urmare 
a retragerii, în ceea ce-l priveşte, a exerciţiului 

42  Spre exemplu, modalităţi de control politic asupra „Con-  Spre exemplu, modalităţi de control politic asupra „Con-
siliilor”, concretizate prin: audierea Preşedinţilor acestora 
de către parlamentele naţionale; întrebări; interpelări; cons-
tituirea de comisii de anchetă; inclusiv printr-o moţiune 
de cenzură exercitată de un număr minim de parlamente 
naţionale contra Consiliilor, pentru deciziile lor privind 
evoluţia generală a UE.

funcţiei legislative europene, prin noul tratat 
internaţional reformat), Parlamentul European 
ar putea implica parlamentele naţionale în mod 
direct, nu doar prin procedura de consultare a 
acestora, dar şi prin procedura avizului conform. 

Astfel, parlamentele naţionale şi-ar putea 
da avizul conform în domenii precum: aderarea 
de noi state în UE; acorduri de asociere şi alte 
acorduri încheiate cu state terţe; desemnarea 
Preşedintelui Comisiei şi a comisarilor europeni; 
modificarea statutului SEBC; atribuirea unor 
competenţe şi obiective suplimentare BCE 
(proceduri care, în „perioada Nisa” se aplică în 
ceea ce priveşte relaţia politico-juridică dintre 
Parlamentul European şi Consiliu)43.

Procedura cooperării44 s-ar putea aplica şi în 
„etapa post-Lisabona”, însă în ceea ce priveşte 
relaţia politică nouă dintre Parlamentul European 
(ca „veritabil legiuitor european”) şi parlamentele 
naţionale, eventual în domenii de competenţă 
exclusivă ale UE, dar implicând o latură de 
întărire a legitimităţii democratice a UE prin 
consolidarea rolului parlamentelor în procesul 
decizional european din aceste domenii)45.

Procedura consultării (aici, cea dintre Parla-
mentul European reformat şi parlamentele naţi-
onale incluse, prin noul tratat internaţional din 
perioada post-Lisabona, în procesul decizional şi 
legislativ european) s-ar aplica situaţiilor în care 
nu sunt incidente celelalte tipuri de mecanisme 
de cooperare dintre parlamentele naţionale şi 
Parlamentul European. Comisia ar fi, în această 
variantă, instituţia politică având în continuare 
un drept de iniţiativă legislativă (prin compe-
tenţa de a adresa propuneri legislative direct 
Parlamentului European şi nu Consiliului, re-
dus la poziţia de „executiv”). Faza consultării 

43 „Avizul conform”, procedură introdusă prin AUE/1986,  „Avizul conform”, procedură introdusă prin AUE/1986, 
nu permite PE să acţioneze direct (nu poate propune sau 
impune amendamente ci poate doar aproba sau respin-
ge actul propus de Consiliu), ceea ce este atipic pentru o 
instituţie deliberativă precum un parlament. Cf. Augustin 
FUEREA – op. cit., p. 195.
44  Introdusă prin Actul Unic European/1986, procedură în   Introdusă prin Actul Unic European/1986, procedură în 
care puterea de decizie îi aparţine integral Consiliului, în 
vreme ce Parlamentul poate doar influenţa decizia acestuia 
prin emiterea unui aviz către Consiliu.
45  De exemplu, art.2B, alin.1, lit.c/TFUE, în modifi carea   De exemplu, art.2B, alin.1, lit.c/TFUE, în modificarea 
tratatului de la Lisabona (competenţă exclusivă a UE în po-
litica monetară, pentru statele a căror monedă este euro).
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ar presupune în această ipoteză, ca, înainte de 
a îşi exercita atribuţiile decizionale, Parlamen-
tul European să consulte alte instituţii UE dar şi 
parlamentele naţionale (în mod prioritar). Con-
sultarea parlamentelor naţionale ar trebui să fie 
astfel, obligatorie (şi să privească toate decizi-
ile politice importante pentru Uniune şi statele 
membre), în caz contrar propunerea putând fi 
atacată în faţa CJUE. Astfel, avizul parlamen-
telor naţionale, în această variantă, ar trebui să 
fie cerut obligatoriu de Parlamentul European 
în domenii precum: liberalizarea serviciilor 
publice; combaterea discriminării; fiscalitate; 
concurenţă; protecţie socială; mediu; extinderea 
politicii comerciale externe la serviciile şi drep-
turile de proprietate industrială; stabilirea unor 
perioade tranzitorii în materia vizelor, azilului, 
imigrării; elaborarea cadrului general în materia 
politicii de ocupare a forţei de muncă). 

După consultarea parlamentelor naţionale 
s-ar putea trece, în opinia noastră, la o „fază a 
deciziei” (conform cu ceea ce am numi „noua 
procedură de consultare”), în temeiul căreia Co-
misia ar supune din nou propunerea sa legisla-
tivă Parlamentului European (cu o eventuală 
modificare, potrivit poziţiilor politice exprimate 
de parlamentele naţionale). S-ar renunţa, astfel, 
la acordarea unui rol politic şi normativ central 
în această procedură unui organ tehnic, auxiliar 
Consiliului (şi anume, COREPER) care nu este 
ales democratic însă care desfăşoară, practic, o 
activitate decizională în domeniul legislativ euro-
pean (prin prerogativa de a selecta tipul de „acte 
juridice normative pregătite pentru a fi adoptate” 
şi de a le înscrie în „procedura A” sau în „proce-
dura B”).

În fine, reforma instituţională a Uniunii din 
„etapa post-Lisabona”, în varianta de evoluţie a 
Uniunii care ar acorda Parlamentului European 
un rol central şi de „veritabil legiuitor european”, 
s-ar desăvârşi, în opinia noastră, prin instituirea 
„noii co-decizii”.

Prin sintagma juridică de „nouă co-decizie” 
înţelegem un tip de participare consolidată (de 
pe poziţii de egalitate) a parlamentelor naţionale 
(devenite acum „asociaţi ai Parlamentului Euro-
pean”) în elaborarea actelor normative europene, 

în anumite domenii. „Noua co-decizie” ar fi, în 
opinia noastră, una destinată să consacre reforma 
instituţională democratică a Uniunii din „perioa-
da post-Lisabona”, orientând procesul legislativ 
european pe relaţia politico-juridică prioritară 
dintre Parlamentul European şi parlamentele na-
ţionale. 

Astfel, este depăşită „vechea co-decizie” din 
„perioada Nisa” şi a Tratatului de la Lisabona, 
bazată pe relaţia politico-juridică dintre Consi-
liu şi Parlamentul European, unde „veritabilul 
legiuitor european” este Consiliul46, Parlamentu-
lui European fiindu-i rezervat doar un rol atipic, 
de „asociat” al Consiliului la procesul legislativ 
european)47.

În afară de particularitatea noii reforme insti-
tuţionale a Uniunii din „perioada post-Lisabona” 
(vizând acordarea unui drept de iniţiativă legisla-
tivă la nivel european parlamentelor naţionale)48, 
reforma instituţională care ar trebui pornită după 
eşecul din 2005 al tratatului constituţional şi 

46  A se vedea progresele şi limitele „democraţiei par-
lamentare europene” (sintagmă folosită de Olivier DU-
HAMEL, Pour l’Europe. La Constitution Européenne ex-
pliquée et commentée, Seuil, 2005, Paris, p. 112). Deşi PE 
devine co-legislator, Consiliul este cel care are posibilităţi 
de legiferare exclusivă în domeniul securităţii sociale, al 
protecţiei sociale; în luarea de măsuri privind piaţa internă; 
în extinderea drepturilor derivate din cetăţenia europeană; 
în protecţia consulară; în dreptul familiei cu efecte trans-
frontaliere etc. Consiliul stabileşte singur regulamente 
în materie de aflux masiv de refugiaţi; stabileşte regulile 
organelor consultative; adoptă singur decizii în materia 
PESC sau în domeniul de apărare comună.
47  Gilles FERR�OL (coord.), Dicţionarul Uniunii Euro-
pene; trad. Iuliana –Cristina Doboş, Polirom, Iaşi, 2001, 
p. 125.
48  Unii autori consideră că „întărirea laturii parlamentare a 
Uniunii” trebuie efectuată (în ceea ce priveşte procesul de-
cizional din UE) având ca bază doi piloni: PE şi parlamen-
tele naţionale, ţinându-se seama de faptul că ambele tipuri 
de parlamente „suferă de un dezechilibru grav între puterile 
acordate Comisiei şi Consiliului, pe de o parte, şi propriilor 
lor posibilităţi de participare şi control privind procesele 
de formare a actelor legislative şi orientările politice ale 
UE”. Cf. Jean-Luc SAURON, La recherche d’institutions 
démocratiques et le gouvernement européen, în L’Union 
Européenne entre réforme et élargissement – comparaison 
entre l’approche d’un Etat membre et la vision d’un Etat 
candidat; Actes du Colloque des 11-12 Septembre 2003, 
Bucarest, Collège juridique franco-roumain d’études euro-
péennes, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, pp. 70-71.
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după „etapa Lisabona” ar trebui să fie bazată pe o 
„nouă co-decizie”, în care actul normativ să poată 
fi adoptat de Parlamentul European doar pe baza 
acordului parlamentelor naţionale (exprimat di-
rect sau prin intermediul unei noi „instituţii UE” 
– „Congresul” –) sau pe baza lipsei de opoziţie a 
acestora la adoptarea actului de către Parlamen-
tul European. Astfel, actul normativ ar apărea ca 
fiind adoptat în mod comun de către Parlamen-
tul European şi de parlamentele naţionale, fiind 
semnat, în această ipoteză, de preşedinţii tuturor 
parlamentelor (ceea ce ar însemna implicit, o ex-
cludere a Consiliului de la exercitarea funcţiei 
legislative europene).

Extinderea progresivă a „noii co-decizii” 
printr-o serie de tratate internaţionale care să 
consfinţească această variantă de evoluţie a UE 
în „perioada post-Lisabona” ar semnifica o eli-
minare a deficitului democratic al UE atât prin 
recunoaşterea rolului de „veritabil legiuitor eu-
ropean” pentru Parlamentul European, cât şi prin 
acordarea unor competenţe legislative reale în 
domeniul european, parlamentelor naţionale. 

Astfel, propunerea Comisiei ar trebui 
prezentată atât Parlamentului European, cât şi 
parlamentelor naţionale, după care Parlamentul 
European, în această ipoteză, va discuta 
propunerea Comisiei şi va trimite avizul său 
parlamentelor naţionale.

Dacă parlamentele naţionale (reprezentate, 
eventual, de o instituţie distinctă, „Congresul”) 
acceptă toate amendamentele propuse de Parla-
ment, atunci PE poate hotărî, în această variantă 
de evoluţie instituţională a Uniunii, să adopte ac-
tul legislativ european respectiv. În caz contrar, 
s-ar deschide a doua etapă a „noii co-decizii”, 
conform căreia, pe baza propunerii modificate 
a Comisiei, ţinând seama şi de amendamentele 
parlamentelor naţionale, Parlamentul European 
adoptă actul legislativ european respectiv. Dacă 
Parlamentul European ar respinge propunerea 
Comisiei în întregime, procedura legislativă nu 
s-ar închide, deoarece parlamentele naţionale şi 
Parlamentul European ar putea conveni între ele, 
prin comisii parlamentare mixte, cu privire la 
elaborarea unei noi propuneri legislative care va 
fi adoptată de Parlamentul European. 

Dacă Parlamentul European admite propune-
rea Comisiei parţial, aducându-i unele amenda-
mente, acestea ar trebui aprobate de parlamen-
tele naţionale (prin instituţia „Congresului” sau 
în mod direct, într-un interval de două săptămâni 
de la primirea poziţiei Parlamentului European). 
Dacă parlamentele naţionale ar respinge amen-
damentele Parlamentului European, s-ar putea 
convoca o Comisie Parlamentară Comună (alcă-
tuită dintr-un număr egal de euro-deputaţi şi de 
parlamentari naţionali) cu rolul de a elabora un 
proiect comun de act legislativ european, care va 
fi adoptat de Parlamentul European şi de fieca-
re parlament naţional în parte, în şase săptămâni 
de la primirea acestuia. Actul legislativ, astfel 
adoptat, va fi intitulat „Act legislativ european al 
Parlamentului European şi al Congresului/al par-
lamentelor naţionale”.

Eşecul adoptării proiectului comun al Comi-
siei Parlamentare Comune ar duce la închiderea 
procedurii legislative (deoarece Parlamentul Eu-
ropean nu are competenţa de a impune o lege 
europeană peste voinţa parlamentelor naţionale, 
care au aceeaşi legitimitate democratică directă).

Aceste variante de proceduri juridice menite să 
confere parlamentelor naţionale şi Parlamentului 
European o reală implicare şi un control politic 
autentic asupra procesului legislativ şi decizional  
european49 sunt, totodată, instrumente juridice 
pe care un nou tratat internaţional UE din „etapa 
post-Lisabona” ar trebui să le prevadă, cu scopul 
expres de a elimina deficitul democratic50 al 
49 Pornind de la dilema UE (imposibilitatea de a avea răs- Pornind de la dilema UE (imposibilitatea de a avea răs-
pundere parlamentară, fără crearea statului federal), care 
se perpetuează şi după Maastricht, unii autori consideră 
că UE ar putea să compenseze „lipsa legitimităţii parla-
mentare” prin utilizarea legăturii cu electoratul, create de 
parlamentele naţionale, şi prin controlul pe care îl exercită 
acestea asupra reprezentanţilor naţionali din Consiliul de 
Miniştri. Cf. Kjell A. ELIASSEN, Legitimacy, Effectivity 
and the Europeification of National Policy-Making, în Ma-
rio TELO (coord.), Démocratie et construction européen-
ne, Ed. de l’Université de Bruxelles, Etudes Européennes. 
Collection dirigée par l’Institut d’Etudes Européennes, 
Bruxelles, Belgique, 1995, p. 188. Totuşi, în lipsa unui 
autentic control politic exercitat de PE asupra Consiliului, 
această metodă nu oferă o soluţie de eliminare completă a 
deficitului democratic, privit în acest sens, al UE. 
50 Nu se poate concepe o eliminare a defi citului democra- Nu se poate concepe o eliminare a deficitului democra-
tic al UE fără ca popoarele statelor membre să fie acelea 
care să confere legitimitate, prin parlamentele naţionale, 
acţiunilor instituţiilor UE; pe de altă parte, în UE nu exis-
tă o relaţie directă de responsabilitate între cetăţenii UE şi 
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Uniunii şi nu de a face o reformă instituţională „de 
suprafaţă” (prin care executivele naţionale să îşi 
păstreze rolul predominant, în dauna instituţiilor 
politice reprezentând direct cetăţenii)51.

3. Introducerea, într-un nou tratat 
internaţional, a mecanismelor

juridice ale unei reale democraţii 
participative europene

Actualmente, există anumite mecanisme ju-
ridice menite să asigure un grad de implicare 
a cetăţenilor la nivelul de guvernare politică 
europeană (însă este mult spus „o participare” 
a acestora la procesul legislativ şi decizional 
european)52. Tratatul de la Maastricht/1993 a in-
trodus în tratatul Comunităţii Europene (partea 
a doua, „Cetăţenia europeană”) anumite drepturi 
politice recunoscute cetăţenilor din statele mem-
bre UE în temeiul calităţii lor juridico-politice 
de „cetăţeni europeni”53, printre care şi dreptul 
Consiliu, „principalul organ decizional din UE”; a se vedea 
Kjell A. ELIASSEN – op. cit., pp. 187-189.
51 A asigura democraţia în cadrul UE înseamnă a trece din- A asigura democraţia în cadrul UE înseamnă a trece din-
colo de nevoia de a se asigura că participarea în procesele 
decizionale şi executive ale celor ce doresc acest lucru este 
una eficientă; acest lucru depăşeşte totodată tipul de relaţii 
verticale şi orizontale inter-instituţionalizate bazate pe 
„guvernare deschisă” şi pe o „comunicare efectivă”. Acest 
obiectiv trebuie să aibă la bază dezvoltarea unei „culturi 
politice participative” şi a unui „sens de a aparţine şi de 
a contribui la un destin comun”, un sens „al stabilităţii 
în structurile instituţionale”. A se vedea Juliet LODGDE, 
Democracy in the EU: the Inter-relationship between Su-
pranational, National and Subnational Levels of Govern-
ment, în Mario TELO (coord.), Démocratie et construction 
européenne, Ed. de l’Université de Bruxelles, Etudes Eu-
ropéennes. Collection dirigée par l’Institut d’Etudes Euro-
péennes, Bruxelles, Belgique, 1995, p. 249. 
52  Unii autori identifi că „mai multe grade” ale democraţiei   Unii autori identifică „mai multe grade” ale democraţiei 
într-o societate, considerând, totodată, că, în prezent, este 
vorba, în ceea ce priveşte implicarea cetăţenilor în procese-
le decizionale europene, de „un grad zero al democraţiei”. 
A se vedea Jacques G�N�REUX – op. cit., pp. 96-97. 
53  „Cetăţenia europeană” (incluzând drepturile cetăţea-  „Cetăţenia europeană” (incluzând drepturile cetăţea-
nului şi drepturile omului) defineşte „primul nivel fun-
damental al omogenităţii formelor de organizare statală 
compatibile cu UE”; apare ca „o dimensiune explicit su-
pranaţională”, ca fiind „cucerirea cea mai caracteristică 
şi fundamentul puterii originare” (cf. B. de GIOVANNI, 
Pourquoi une constitution européenne?, în Mario TELO 
(coord.), Démocratie et construction européenne, Ed. de 
l’Université de Bruxelles, Etudes Européennes. Collection 

de a adresa petiţii, individual sau în grup, la Par-
lamentul European, având ca obiect probleme 
aflate sub jurisdicţia Uniunii Europene (art. 8D, 
alin. 1/TCE, devenit noul art. 21 prin Tratatul de 
la Amsterdam). Astfel, din etapa Maastricht, ori-
ce cetăţean UE, cât şi orice persoană fizică sau 
juridică avându-şi reşedinţa sau sediul statutar 
într-unul din statele membre, are dreptul de a for-
mula şi de a depune o petiţie într-una din limbile 
oficiale UE, la Parlamentul European54.

Conform unei noi tendinţe de evoluţie politi-
co-instituţională a Uniunii în „etapa post-Lisabo-
na”, etapă bazată pe „noua co-decizie” (implicare 
pe picior de egalitate cu Parlamentul European, a 
parlamentelor naţionale în procesul legislativ eu-
ropean), cetăţenii UE şi rezidenţii în statele mem-
bre UE ar trebui să poată adresa şi petiţii privind 
probleme de interes european şi care îi privesc 
direct, la parlamentul naţional al statului UE de 
cetăţenie sau de reşedinţă. Acest aspect este de 
natură să concretizeze şi să extindă mecanismele 
juridice ale democraţiei participative europene şi 
la nivel naţional, prin implicarea directă a parla-
mentelor naţionale în exercitarea de către cetă-
ţeni şi rezidenţi a unor drepturi politice extinse, 
iniţial oferite de Tratatul de la Maastricht/1993, 
preluate în Tratatul de la Lisabona, drepturi de-
rivate din calitatea juridico-politică de „cetăţean 
european”. Astfel, cooperarea politică dintre par-
lamentele naţionale şi Parlamentul European nu 
s-ar exercita doar în domeniul legislativ european 
(prin „noua co-decizie”) ci şi prin noi tipuri de 
proceduri comune sau prin competenţe partajate, 
în soluţionarea petiţiilor cetăţenilor europeni.

Un alt drept politic european care, în opinia 
noastră, nu poate fi exclus dintre modalităţile 
concrete de exercitare a democraţiei participati-
ve europene este cel consacrat iniţial de art. 8D, 
alin.2 din TCE şi de art. 138 E din TCE55. Astfel, 

dirigée par l’Institut d’Etudes Européennes, Bruxelles, 
Belgique, 1995, p. 342.
54  Prin art. 17.TFUE, în modifi carea Tratatului de la Li-  Prin art. 17.TFUE, în modificarea Tratatului de la Li-
sabona, cetatenii Uniunii au şi dreptul de a adresa petiţii 
Parlamentului European, de a se adresa Ombudsmanului 
European, precum şi dreptul de a se adresa instituţiilor şi 
organelor consultative ale Uniunii în oricare dintre limbile 
tratatelor şi de a primi răspuns în aceeaşi limbă.
55  Prin art.195/TFUE, în modifi carea tratatului de la   Prin art.195/TFUE, în modificarea tratatului de la 
Lisabona, este prevazută şi instituţia Ombudsmanului 
European. 
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orice cetăţean al Uniunii, orice persoană fizică 
sau juridică având reşedinţa sau sediul statutar 
într-unul din statele membre UE poate să se adre-
seze Mediatorului European56. Această instituţie 
politică europeană, aleasă de Parlamentul Euro-
pean57, este competentă să primească plângeri 
având ca obiect cazuri de proastă administrare în 
acţiunea instituţiilor UE sau a organelor şi agen-
ţiilor Uniunii58 (excepţie făcând CJUE, în exerci-
tarea funcţiei acesteia). 

Într-o viitoare reformă instituţională europea-
nă, ar trebui oferită posibilitatea legală cetăţenilor 
UE şi rezidenţilor din statele membre UE (printr-
un nou tratat UE) să sesizeze direct şi mediatorii 
naţionali (din statul UE de cetăţenie sau din statul 
UE de rezidenţă) cu privire la probleme juridice 
de interes direct pentru aceştia, având ca obiect 
o relaţie juridică directă dintre o instituţie UE (o 
agenţie/un organ al UE) şi rezidenţii sau cetăţenii 
Uniunii. Acest lucru ar duce la o extindere şi la o 
consolidare, în opinia noastră, a democraţiei par-
ticipative exercitate în întreg sistemul politic al 
UE, atât la nivelul naţional (cu privire la proble-
me de interes european, care afectează drepturile 
politice şi juridice ale cetăţenilor şi rezidenţilor 
UE recunoscute în temeiul tratatelor UE în vi-
goare), cât şi la nivelul european (prin coope-
rarea dintre Mediatorul European şi Mediatorii 
naţionali).

În fine, un alt drept politic european (în opinia 
noastră) este cel consacrat iniţial de art. 8B/TCE, 
introdus prin Tratatul de la Maastricht, în teme-
iul căruia orice cetăţean UE rezident într-un stat 
membru şi care nu este cetăţean al acestuia are 
dreptul să aleagă şi să fie ales la alegerile locale 
56 Gilles FERREOL (coord.),  Gilles FERREOL (coord.), Dicţionarul Uniunii Euro-
pene; trad. Iuliana –Cristina Doboş, Polirom, Iaşi, 2001, 
p. 110.
57  Art. 195, alin.1/TFUE, în modifi carea tratatului de la   Art. 195, alin.1/TFUE, în modificarea tratatului de la 
Lisabona. 
58  Alături de alte măsuri de remediere a „lacunei de le-  Alături de alte măsuri de remediere a „lacunei de le-
gitimitate democratică a sistemului comunitar” (principiul 
subsidiarităţii; creşterea competenţelor PE; crearea Co-
mitetului Regiunilor; dreptul de petiţie) este menţionată 
şi instituţia „Mediatorului European”. A se vedea Jacques 
VANDAMME, Vers un modèle néo-fédéral?, în Mario 
TELO (coord.), Démocratie et construction européenne, 
Ed. de l’Université de Bruxelles, Etudes Européennes. 
Collection dirigée par l’Institut d’Etudes Européennes, 
Bruxelles, Belgique, 1995, p. 347.

din statul membru în care îşi are reşedinţa, în ace-
leaşi condiţii ca şi cetăţenii acelui stat59 (princi-
piul tratamentului naţional)60. Totuşi, acest drept 
politic ar trebui extins în perioada post-Lisabona 
şi cu privire la rezidenţii legali din statele mem-
bre UE care nu sunt cetăţeni UE, tocmai pentru a 
nu exclude o categorie largă din populaţiile state-
lor UE de la viaţa politică europeană.

De asemenea, trebuie menţionat şi dreptul 
politic consacrat în art. 8B(2)/TCE, introdus prin 
Tratatul de la Maastricht, care conferă oricărui 
cetăţean UE, rezident într-un stat membru şi care 
nu este cetăţean al acestuia, dreptul de a alege şi 
de a fi ales în cadrul alegerilor pentru Parlamentul 
European, în statul membru unde îşi are reşedin-
ţa, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii acelui stat61 
(o altă aplicare a principiului tratamentului naţi-
onal). Prin urmare, nu este vorba de o garantare 
de către statul de reşedinţă, a exercitării acestui 
drept politic european în condiţii mai favorabile 
decât cele recunoscute cetăţenilor săi (ceea ce ar 
fi avut ca efect o încălcare a principiului nediscri-
minării între cetăţenii UE, în privinţa exercitării 
drepturilor politice derivate din cetăţenia euro-
peană).

Prin declaraţia Consiliului European (29 oc-
tombrie 1993), cu ocazia intrării în vigoare a Tra-
tatului de la Maastricht (la 1 noiembrie 1993) s-a 
recunoscut de către executivele naţionale necesi-
tatea de a realiza o Uniune bazată pe „mai mul-
tă democraţie, sub toate formele sale şi la toate 
nivelurile, fie că este vorba de jocul instituţional 
intern, fie de raporturile între Uniune, statele 
membre şi cetăţeni”. Prin aceasta s-a recunoscut, 
implicit, în opinia noastră, nevoia de a introduce 
şi forme de democraţie participativă europeană 
(în sensul larg al termenului), care să fie exerci-
tată atât de cetăţenii europeni, cât şi de rezidenţii 
legali în statele membre UE, în întreg sistemul 

59 Art.17, alin.2, lit.b/TFUE, în modifi carea tratatului de  Art.17, alin.2, lit.b/TFUE, în modificarea tratatului de 
la Lisabona.
60 Roxana MUNTEANU, Drept european. Evoluţie, in-
stituţii, ordine juridică; Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1996, 
pp. 138-139.
61  Art.17, alin.2, lit.b/TFUE, în modificarea tratatului de 
la Lisabona recunoa şte doar cetăţenilor Uniunii ”dreptul 
de a alege şi de a fi aleşi în Parlamentul European, precum 
şi la alegerile locale în statul membru unde îşi au reşedin-
ţa, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acestui stat”. 
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politic UE (de la nivel local, regional, la nivel 
naţional şi la nivel european).

 În al doilea rând, Uniunea s-ar baza, în aceas-
tă variantă descrisă de Consiliul European, pe o 
combinaţie inedită între diferite modalităţi de 
exercitare ale democraţiei participative62 şi ale 
democraţiei reprezentative (în opinia noastră, 
aceste modalităţi juridice trebuind să se funda-
menteze pe cuplul „parlamente naţionale – Par-
lamentul European”). Obiectivele Uniunii (trans-
parenţă, deschidere, descentralizare în procedu-
rile europene) legate de combaterea deficitului 
democratic al Uniunii sunt în directă relaţie cu 
nevoia de extindere a mecanismelor juridico-po-
litice de exercitare a democraţiei participative63.

Prin Tratatul de la Amsterdam s-a realizat 
o anumită consolidare a relaţiei politice directe 
dintre cetăţeanul UE şi instituţiile Uniunii: un 
nou alineat a fost adăugat la art. 8D/TCE, potrivit 
căruia fiecare cetăţean al UE poate scrie oricărei 
instituţii sau organ al Uniunii într-una din limbile 
oficiale din UE şi i se va răspunde în aceeaşi 
limbă64. În opinia noastră, acest drept nu reflectă 
însă suficient de clar obiectivul transparenţei 
instituţionale a UE, în comparaţie cu nevoia unor 

62 După cum apreciau unii autori, UE rămâne un sistem 
politic „căruia îi lipsesc multe din caracteristicile pe care 
cineva se aşteaptă să le găsească într-un sistem politic 
democratic pe deplin dezvoltat”, asigurând guvernare pen-
tru popor dar nefiind o guvernare făcută de popor, fiind ba-
zat (în concepţia lui Fritz Scharpf; 1999) pe o „legitimitate 
orientată spre exterior, lipsindu-i legitimitatea orientată 
spre interior”. Astfel, „în lipsa unui control politic şi a unui 
puternic sens de identitate politică colectivă, legitimitatea 
deciziilor europene depinde de eficienţa lor de a atinge 
obiective consensuale”. Cf. William WALLACE, Helen 
WALLACE, Procesul politic în Uniunea Europeană; Ed. 
ARC, trad. Genoveva Bolea, Chişinău, 2004, p. 543.
63  În cadrul UE, Parlamentul European a avut şi are o 
responsabilitate specială în exercitarea controlului asupra 
„instituţiilor cu atribuţii executive (printre altele) ale UE” – 
Comisia şi Consiliul; însă, în timp ce Comisia este supusă 
controlului parlamentar, Consiliul a eludat superviza-
rea, monitorizarea şi controlul parlamentar, atât la nivelul 
naţional, cât şi la cel european. Unii autori, în acest con-
text, consideră „o iluzie” teza „dualităţii legitimităţii UE”, 
în condiţiile în care, în realitate, parlamentele naţionale 
nu reuşesc să exercite un control politic asupra miniştrilor 
naţionali pentru rolurile asumate de aceştia în Consiliu. Cf. 
Juliet LODGE – op. cit., p. 247.
64 Art.17, alin.2, lit.d/TFUE, în modificarea tratatului de 
la Lisabona. 

dezbateri publice a tuturor proiectelor legislative 
europene în Consiliu (atunci când acesta adoptă 
singur acte normative europene, dar şi când 
foloseşte procedura co-deciziei cu Parlamentul 
European)65.

De asemenea, art. 16B, alin.1/TFUE, în mo-
dificarea Tratatului de la Lisabona (care preia de 
fapt art. 213B/ TCE introdus prin Tratatul de la 
Amsterdam) are ca obiect dreptul oricărei persoa-
ne la protecţia datelor personale (abia în etapa Li-
sabona este prevăzută, însă în termeni vagi, atri-
buţia de control a unor autorităţi independente, 
însărcinate cu supravegherea aplicării actelor ju-
ridice europene referitoare la acest tip de protec-
ţie juridică). Astfel, drepturi politice derivate ale 
cetăţenilor UE cu directă incidenţă asupra trans-
parenţei şi funcţionării democratice a instituţiilor 
UE din „perioada Nisa” (dreptul cetăţenilor UE 
la protecţia datelor personale şi libera circulaţie 
a acestor date) pot fi restrânse în exerciţiul lor 
prin limite juridice care sunt impuse de Consi-
liu (deci, de executivele naţionale), în loc de o 
consacrare juridică a unei competenţe speciale în 
acest sens pentru Parlamentul European66.

Concluzii

Tratatul de la Lisabona reia unele aspecte pri-
vind relaţia juridico-politică directă între cetăţenii 
UE şi instituţiile Uniunii, aducând unele îmbună-
tăţiri, însă, în general, apreciem că rămâne depar-
te de o consacrare reală, la nivel juridic european, 
a unei autentice democraţii participative. 

Astfel, nu sunt prevăzute instrumente juri-
dice de control politic exercitat direct de cetă-
ţenii UE asupra instituţiilor UE, nici modalităţi 
concrete de participare a cetăţenilor la procesul 
legislativ european („iniţiativa populară” con-
sacrată de Tratatul de la Lisabona în modifica-
rea art. 8B, alin. 4/TUE fiind doar o modalitate 

65  Abia prin întrunirea Consiliului European la Sevillia, 
în 2002 s-a hotărât ca adoptarea prin codecizie a actelor 
legislative europene să impună şi Consiliului dezbaterea 
în şedinţe publice, a acestor acte (cf. Augustin FUEREA, 
Instituţiile Uniunii Europene, op. cit., p. 55. 
66  Până în etapa Lisabona. Prin tratatul de la Lisabona se   Până în etapa Lisabona. Prin tratatul de la Lisabona se 
instituie o competenţă co-decizională între Consiliu şi PE 
în elaborarea normelor din acest domeniu. Art. 16B, alin.1/
TFUE, în modificarea tratatului de la Lisabona.
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aparentă, superficială, care nu implică în mod 
real cetăţenii UE în actul politic de guvernare 
europeană)67.

Astfel, în „etapa post-Lisabona”, printr-un 
nou tratat internaţional (dacă se preferă această 
formă juridică), ar trebui oferite cetăţenilor 
europeni mai multe oportunităţi de exercitare 
a drepturilor de vot cu privire la instituţiile UE 
sau la preşedinţii acestora, aspect care ar apropia 
Uniunea de o autentică democraţie şi ar crea un 
„spaţiu public european”. 

Prin referendumuri europene, organizate ori 
de câte ori trebuie dezbătută o problemă majo-
ră de interes european68 (aderarea sau retragerea 
unui stat din Uniune; încheierea unui tratat in-
ternaţional major, care ar influenţa în profunzi-
me evoluţia Uniunii în ansamblul său; revizuirea 
tratatului-cadru etc.), cetăţenii europeni ar putea 
participa activ la viaţa politică a Uniunii, influen-
ţând astfel, procesul decizional european.

Aceasta ar trebui să devină o tendinţă reală 
de evoluţie politică a Uniunii Europene în etapa 
post-Lisabona, ca singură modalitate de a asigu-
ra credibilitate şi un caracter democratic veritabil 
instituţiilor UE, cât şi procesului decizional din 
cadrul UE. 

Simpla informare a cetăţenilor cu privire la 
acest proces (din care sunt excluşi) monopolizat 
de instituţiile UE (actualmente, de Consiliu) sau 
accesul lor la documentele acestor instituţii poli-
tice, în condiţii stabilite de acestea sau de Con-
siliu, apreciem că nu reprezintă mecanisme ju-
ridice reale ale democraţiei participative, ci doar 
elemente menite a masca acel caracter deficitar 
(în ceea ce priveşte legitimitatea democratică a 
instituţiilor UE)69 contra căruia, la momentul ac-
tual, nu există o contrapondere juridică, politică 
ori instituţională eficientă şi puternică70.

Prezentul material reflectă doar opinia 
personală a autorului şi nu implică nicio altă 
persoană fizică şi juridică.

67 Jacques G�N�REUX –  Jacques G�N�REUX – op. cit., pp. 102-103.
68 Walter OSWALT –  Walter OSWALT – op. cit., p. 72.
69  Paul ALLIÈS –   Paul ALLIÈS – op. cit, p. 94.
70  A se vedea şi Aurore WANLIN, European Democ-
racy: Where now?, Open Democracy, 2 June 2005; www.
cer.org.uk 
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Una dintre incertitudinile ştiinţelor sociale 
provine din dificultăţile interpretării trecutului. 
Anul acesta s-a împlinit un secol de la declanşa-
rea Primului Război Mondial şi controversele re-
feritoare la cauzele şi evoluţia acestui important 
conflict continuă. Cât de mult semăna acea lume 
cu a noastră? A fost vorba despre ceva inevitabil 
sau decidenţii puteau alege un alt curs de acţiu-
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ne? A existat un plan Schlieffen sau este doar o 
reconstruţie de legitimare? Un val de lucrări de-
dicate acestui fenomen s-a manifestat în ultimii 
ani, alimentat nu numai de interesul academic, 
ci şi de fascinaţia opiniei publice pentru respec-
tiva confruntare. 

Charles Emmerson încearcă să răspundă 
primei întrebări, oferindu-ne o panoramă a 
societăţilor în ultimul an de pace. „Este vorba 
despre o carte preocupată în mod intenţionat 
cu idea anului 1913 şi a perioadei imediat 
anterioare, ca un interval caracterizat printr-o 
globalizare lipsită de precedent, bogat în 
contacte, interdependenţe ş idei. 1913 a fost un 
an al posibilităţii, nu al predestinării”1, precizează 
autorul, spre deosebire de mesajul unei lucrări 
clasice, Trufaşa citadelă2. Mesajul direct este 
că, în ciuda asemănărilor, cum ar fi tensiunile 
dintre marile puteri, intensificarea legăturilor şi 
prezenţa ameninţărilor transnaţionale, viitorul 
este deschis şi nu suntem condamnaţi la o 
repetare a dezastrelor trecutului. 

Europa era considerată încarnarea 
raţionalităţii, se putea călători oriunde aproape, 
1 Charles EMMERSON, 1913: In Search of the World 
before the Great War, PublicAffairs, Falkirk, 1913, Intro-
ducere p. xiii. 
2  Barbara W. TUCHMAN, Trufaşa citadelă: O frescă a 
lumii dinaintea Primului Război Mondial, Editura Politi-
că, Bucureşti, 1977. 
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telegraful şi căile ferate unificaseră cel puţin 
regiunile prospere ale Planetei, ştiinţa şi tehnologia 
păreau că promit un progres continuu, deşi unele 
semne de întrebare nu lipseau. Emmerson ne oferă 
un periplu captivant printre cele mai mari oraşe 
ale epocii, de la Londra şi Paris, până la Istanbul, 
Tokio sau Detroit. Deşi mesajului său este relativ 
optimist, el nu idealizează: există înstrăinare şi 
atomizare în societăţile bogate3, tensiuni sociale, 
conflicte politice şi xenofobie. După lecturarea 
cărţi, aproape inevitabil apare mirarea, de unde 
a apărut totuşi Marele Război, în această lume 
parţial deschisă şi plină de dinamism?  

Spre deosebire de Charles Emmerson, 
Christopher Clark ne oferă o interpretare pesi-
mistă4. Poate că războiul putea fi evitat în teorie, 
dar decidenţii s-au comportat fără o capacitatea 
impresionantă de prevedere, mergând pas cu pas 
până la un conflict a cărui amploare şi durată a 
depăşit orice aşteptare. Lucrarea sa ne atrage 
atenţia asupra importanţei deciziei şi a soluţionă-
rii crizelor, fiind concentrată asupra consecinţe-
lor atentatului din Sarajevo din 28 iunie 2914 şi a 
reacţiei marilor, dar şi micilor puteri.

„În dimineaţa de duminică 28 iunie 1914, ar-
hiducele Franz Ferdinand, succesorul la tronul 
Austro-Ungariei şi soţia sa, Sophie Chotek von 
Chotkowa şi Wongrin au sosit cu trenul în Sara-
jevo… şapte terorişti, organizaţi în două celule, 
veniseră în oraş în zilele anterioare”5. Clark pune 
mai mult accentul pe rolul micilor puteri, a că-
ror politică externă şi militară nu se reduce pur şi 
simplu la dependenţa faţă de actorii majori. Mai 
mult, aici avem state, organizaţii radicale care in-
filtrează centrele de decizie, zone difuze de con-
flict între diverse forţe politice. 

Responsabilii epocii, care gestionau ce 
mai rămăsese din sistemul congreselor nu sunt 
prea bine priviţi de către istoric. Austriecii s-au 
orientat spre forţa armată, în ciuda ezitărilor din 
Budapesta, fără să anticipeze un conflict general6; 
Rusia a considerat că este vorba despre un fals 

3  Idem, p. 22. 
4  Christopher CLARK, The Sleepwalkers: How Europe 
Went to War in 1914, Penguin Books, 2012. 
5  Idem, p. 365, (ediţia Epub). 
6  Idem, p. 387, (ediţia Epub).

motiv şi sprijină Serbia7; Berlinul a încurajat 
politica Vienei, subestimând reacţia Moscovei8; 
Franţa a încurajat politica aliatului său estic9, 
iar Marea Britanie a intervenit în conflict atrasă 
mai curând de dorinţa menţinerii Antantei decât 
de încălcarea neutralităţii Belgiei, care nu a 
fost tocmai o surpriză10. Pentru Clark, acest 
„somnambulism” al politicienilor era rezultatul 
unui fel de joc de poker riscant, în contextul unei 
multipolarităţi aflate într-o rapidă schimbare, 
caracterizată prin înarmare, neîncredere şi 
instituţii internaţionale slabe11. 

Probabil cea mai controversată lucrare, mai 
veche, dar încă puţin cunoscută în România, 
chiar dacă există o prezentare detaliată a lui 
Andrei Miroiu, îi aparţine lui Terence Zuber12. 
Maior în armata americană, Zuber a susţinut că 
planul Schlieffen bazat pe ideea unei manevre 
de învăluire la vest de Paris a fost inventat 
pentru a justifica eşecul din 1914 de la Marna. În 
sprijinul tezei sale, el argumentează că nu există 
o dovadă directă a existenţei planului, arhivele 
militare fiind parţial distruse sau împrăştiate; că 
totul se bazează pe un memorandum din 1906 
care prevedea operaţii purtate cu câteva zeci de 
divizii inexistente, subestimând frontul de est; că 
se pregătiseră mai multe scenarii, iar planul real 
s-ar fi referit la o serie de bătălii la frontieră13. 

Lucrarea lui Zuber ne sugerează cât de fragilă 
poate fi cunoaşterea pe care o avem despre trecut 
şi cât de mult sunt afectate de incertitudine 
credinţele ce ne influenţează deciziile şi 
acţiunile14. Teama de un atac prin surprindere 
care să distrugă forţele principale a justificat 
o mare parte a strategiei nucleare, în timp ce 
neîncrederea în planuri rigide a venit în sprijinul 

7 Idem, p. 402, (ediţia Epub).
8  Idem, pp. 409-410, (ediţia Epub).
9  Idem, pp. 437-438, (ediţia Epub).
10    Idem, pp. 486-488, (ediţia Epub).
11  Idem, pp. 545-550, (ediţia Epub).
12  Andrei MIROIU, „Was there a Schlieffen Plan?”, http://
www.cseea.ro/publicatii/view/brief-analysis/was-there-
ever-a-schlieffen-plan, accesat 1 august 2014.
13  Terence Zuber, Terence Zuber, Inventing the Schlieffen Plan: German 
War Planning 1871-1914, Oxford University Press, 2002, 
pp. 1-36.
14 A. Miroiu, Miroiu, op. cit.

NOTE DE LECTURĂ
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diplomaţiei controlului armamentelor15. Ne arată 
şi că este dificil de dedus intenţii din acţiuni, totul 
depinde de interpretare şi poate fi pur şi simplu 
rolul evenimentelor.  

Este dificil de stabilit cine are dreptate, Zuber 
sau criticii săi16, cum niciuna dintre părţi nu a pre-
zentat vreo dovadă decisivă, cum ar fi planul din 
1914 ca atare. Din păcate, pierderea documen-
telor va permite probabil continuarea speculaţi-
ilor referitoare la existenţa sau absenţa planului 
Schlieffen şi la cauzele declanşării Primului Răz-
boi Mondial. Cu toate acestea, este bine să pri-
vim cu spirit critic cunoaşterea comună şi trebuie 
să fim conştienţi că nici lucrurile pe care credem 
15  Lawrence FREEDMAN, The Evolution of Nuclear 
Strategy, St. Martin Press, New York, 1981, pp. 121-154.
16  Pentru o scurtă prezentarea a dezbaterii, vezi A. Miroiu,   Pentru o scurtă prezentarea a dezbaterii, vezi A. Miroiu, Miroiu, 
op. cit.

că le ştim nu sunt încrustate în piatră.
Cărţile discutate ne arată că până şi un feno-

men considerat destul de bine cunoscut, parte a 
culturii populare şi savante poate fi problemati-
zat. Fie că îl privim prin lupa reprezentărilor epo-
cii, fie ca un rezultat accidental al orbirii deci-
denţilor, fie ca pe un subiect încă deschis, Primul 
Război Mondial continuă să atragă interes. Para-
lelismele cu epoca noastră fac subiectul şi mai in-
citant şi mai valoros pentru cercetătorii studiilor 
de securitate contemporane, îndeosebi cu cât a 
fost vorba despre un conflict ce a influenţat deci-
siv şi istoria României. 

NOTE DE LECTURĂ
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Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate (CSSAS) din cadrul Universităţii 
Naţionale de Apărare „Carol I” a organizat, pe 29 mai 2014, prima ediţie a Atelierului de lucru 
pentru tinerii strategi „Geopolitică şi geostrategie românească – tradiţie şi modernitate”. Acest tip 
de evenimente se adaugă portofoliului de manifestări ştiinţifice ale CSSAS, unde sunt deja incluse 
un seminar şi o conferinţă internaţionale, bine cunoscute în rândul celor cu preocupări academice în 
sfera securităţii şi apărării.

Seria atelierelor de lucru deschisă joi, 29 mai, la sediul UNAp, este o cale prin care echipa de 
cercetători din cadrul CSSAS şi-a propus să consolideze rezultatele deja obţinute de-a lungul unui 
deceniu de experienţă. Astfel, începând cu anul acesta, CSSAS va organiza două ateliere de lucru în 
fiecare an. Primul dintre ele este cel deja menţionat, iar cel de-al doilea este dedicat geoeconomiei şi 
va aborda problema tendinţelor geoeconomice post-criză. 

Atât  Atelierul de lucru pentru tinerii strategi, cât şi cel dedicat analizei aspectelor geoeconomice 
au fost gândite astfel încât să servească necesitatea de a avea o deschidere mai accentuată către 
mediul academic şi ştiinţific civil, continuând, în acelaşi timp, cooperarea tradiţională cu instituţiile 
din domeniul securităţii şi apărării. 

Aşadar, aceste workshopuri sunt menite să constituie veritabile forumuri de dezbatere, care 
să reunească deopotrivă specialişti civili şi militari, în scopul furnizării unui cadru de îndrumare şi 
schimb de opinii cu experţii deja consacraţi pentru tinerii cu preocupări în aceste domenii.

În acest an, s-au înscris la lucrările atelierului 36 participanţi, cadre didactice, cercetători, 
doctoranzi, masteranzi şi studenţi din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Academiei 
Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, SNSPA, Universităţii Europei de Sud-Est Lumina, 
Centrului pentru Prevenirea Conflictelor şi Early Waring, Institutului de Studii de Ordine Publică şi 
Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii din Bucureşti.

Aceştia au beneficiat de prelegerile a 7 personalităţi din mediul militar şi civil, cu experienţă 
practică şi teoretică, în domeniul geopoliticii şi geostrategiei – dl. consilier prezidenţial conf. univ. dr. 
Iulian Chifu, dl. gl. (r.) conf. univ. Constantin Degeratu, dl. gl. lt. (r.) dr. Virgil Bălăceanu, dl. gl. bg. 
(r.) CS I Gheorghe Văduva, dl. gl. bg. (r.)  prof. univ. Constantin-Gheorghe Balaban, dl. conf. univ. 
dr. Florin Diaconu, dl. dr. Răzvan Buzatu.

Geopolitica Zonei Extinse a Mării Negre după criza ucraineană a constituit unul dintre cele 
mai importante subiecte abordate de către invitaţii de marcă la acest workshop. Problematica a fost 
deschisă chiar de către dl. consilier prezidenţial Iulian Chifu, acesta evidenţiind nu doar aspecte 
legate de relaţia dintre Moscova şi Kiev, ci şi de impactul crizei ucrainene din 2014 asupra politicii 
externe a UE şi a NATO. Discuţia a fost continuată de către dl. general (r.) Constantin Degeratu, 
prelegerea dumnealui concentrându-se asupra relaţiei dintre Rusia şi NATO, plecând de la evoluţiile 

ATELIERUL DE LUCRU 
PENTRU TINERII STRATEGI

„Geopolitică şi geostrategie românească – 
tradiţie şi modernitate”

EVENIMENT ŞTIINŢIFIC
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post Război Rece şi până în prezent. O intervenţie interesantă, în acest sens, a aparţinut şi domnului 
general de brigadă (r.) Constantin-Gheorghe Balaban, care a abordat criza din Ucraina din perspectiva 
intereselor strategice ale unor mari actori precum SUA, UE, NATO şi Rusia.

De asemenea, domnul general-locotenent (r.) Virgil Bălăceanu a prezentat unul dintre cele 
mai recente evenimente în plan geopolitic, în care România joacă un rol cheie – constituirea Grupului 
de la Craiova. Acest subiect a fost analizat în context cu acţiunile ţărilor Grupului de la Vişegrad, 
domnul general evidenţiind deopotrivă avantaje şi dezavantaje ale participării ţării noastre la aceste 
iniţiative de cooperare.

Deşi relevanţa şi impactul major al evenimentelor ce se petrec de la începutul acestui an în 
Ucraina au făcut ca acest subiect să fie, practic, imposibil de ocolit de către toţi invitaţii, analizele 
geopolitice şi geostrategice de actualitate s-au împletit cu cele de natură istorică. Astfel, evoluţiile, 
precum şi aspectele constante în practica geostrategică românească au fost abordate în discursul 
domnului conf. univ. Florin Diaconu, precum şi în cel al domnului general de brigadă (r.) Gheorghe 
Văduva.

Valoroasă a fost şi intervenţia domnului Răzvan Buzatu, care valorificând o bogată expertiză 
în planul afacerilor internaţionale, şi-a prezentat viziunea asupra naturii şi modului de funcţionare a 
sistemului global.

Fiecare dintre aceste intervenţii a fost urmată de întrebări din partea tinerilor participanţi la 
acest eveniment, lucrările atelierului având un pronunţat caracter interactiv, constituindu-se astfel 
într-un veritabil forum de discuţii.

Paginile numărului curent al revistei Impact Strategic găzduiesc unele dintre prelegerile 
personalităţilor care au participat la acest eveniment, astfel încât analizele extrem de pertinente, bine 
informate, rod al cunoaşterii teoretice, cât şi practice, să poată fi consultate de un număr cât mai mare 
de specialişti şi viitori specialişti în acest domeniu.

Dr. Cristina BOGZEANU

EVENIMENT ŞTIINŢIFIC
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ACTIVITĂŢI ALE CENTRULUI
DE STUDII STRATEGICE

DE APĂRARE ŞI SECURITATE

La 25 septembrie, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate 
din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” a organizat cel de-al 
doilea atelier de lucru din acest an, cu tema „Tendinţe geoeconomice post-criză”. 
Activităţile de acest tip,  iniţiate în 2014, sunt o bună modalitate de diseminare a 
rezultatelor cercetării ştiinţifice, dar şi de acumulare de noi cunoştinţe, prelegerile 
fiind susţinute de experţi în domeniul de referinţă.

La atelierul amintit au conferenţiat exponenţi ai mediului academic: prof. 
univ. dr. Silviu Neguţ şi conf. univ. dr. Marius Cristian Neacşu de la Academia de 
Studii Economice, domnul CSI dr. Gheorghe Văduva de la Universitatea Creştină 
„Dimitrie Cantemir” şi domnul conf. univ. dr. Florin Diaconu de la Universitatea 
din Bucureşti, totodată CSII la Institutul Diplomatic Român. 

În cadrul lucrărilor au fost dezbătute probleme precum reconfigurările 
geoeconomice şi geopolitice apărute recent pe scena lumii, argumentate cu studii 
de caz, efectele geoeconomice ale războiului hibrid, dar şi tendinţele geoeconomice 
din domeniul militar – programe de înarmare, cazuri de competiţie regională, 
costuri militare, contracte internaţionale. Prelegerile susţinute la atelierul de lucru 

AGENDA CSSAS
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vor fi publicate în următoarea ediţie a revistei Impact strategic (nr. 4/2014). 
Au audiat şi au luat parte la dezbaterile atelierului de lucru peste 50 de participanţi, cercetători 

ştiinţifici, cadre didactice, doctoranzi şi post-doctoranzi din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare 
„Carol I”, ai Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, Şcolii Naţionale de Studii Politice 
şi Administrative şi ai Universităţii din Bucureşti – Facultatea de Ştiinţe Politice. Parte dintre aceştia, 
inclusiv membri ai CSSAS, participă, atât ca bursieri doctoranzi şi post-doctoranzi, cât şi ca experţi, la 
cele două proiecte ce se află în derulare în cadrul Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”: „Reţea 
transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale inteligente în domeniile 
„Ştiinţe militare”, „Securitate şi informaţii” şi „Ordine publică şi siguranţă naţională” – Program 
de formare continuă a cercetătorilor de elită – „SmartSPODAS”” şi, respectiv, „Studii doctorale 
şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi 
responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească”.

În prezent, se află în derulare organizarea Conferinţei ştiinţifice internaţionale STRATEGII 
XXI cu tema: „Complexitatea şi dinamismul mediului de securitate”, ajunsă la a XIV-a ediţie, ce va 
avea loc în perioada 25-26 noiembrie. Detaliile sunt afişate pe site-ul Conferinţei, la adresa http://
www.strategii21.ro/index.php/ro/conferinte-strategii-xxi/centrul-de-studii-strategice-de-aparare-si-
securitate.

Irina TĂTARU*

AGENDA CSSAS

*Irina TĂTARU este expert în cadrul Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate 
din Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti. E-mail: tataru.irina@unap.ro
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respectând principiul consecvenţei) trebuie să fie completă şi corectă, corespunzătoare standardelor 
academice, întrucât ediţia în limba engleză este indexată în prestigioase baze de date internaţionale 
şi difuzată comunităţii ştiinţifice internaţionale. Citatele din lucrări / documente oficiale (legi, tratate 
etc.) şi din declaraţiile existente în limba engleză ale unor personalităţi trebuie preluate ca atare din 
original. Ghilimelele se notează în limba română „…” , iar engleză astfel: “…”.

Redacţia îşi rezervă dreptul de a face sau de a solicita autorilor modificări ce se impun pe text.
Nerespectarea acestor instrucţiuni va atrage respingerea articolului. 
Materialele nu vor conţine informaţii clasificate. Responsabilitatea privind conţinutul articolelor 

revine în totalitate autorilor, în conformitate cu Legea nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită 
în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. Articolele publicate sunt supuse legii 
copyright. Toate drepturile sunt rezervate Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, indiferent 
dacă se are în vedere întregul material sau o parte a acestuia, în special drepturile privind traducerea, 
retipărirea, reutilizarea ilustraţiilor, citatele, difuzarea prin mass-media, reproducerea pe microfilme 
sau orice alt mod şi stocarea în baze de date. Sunt autorizate orice reproduceri, fără perceperea 
taxelor aferente, dacă este precizată sursa. Trimiterea articolului către redacţie presupune acordul 
autorului în privinţa celor expuse mai sus. 

Pentru mai multe detalii despre publicaţie, puteţi accesa site-ul nostru, http://impactstrategic.
unap.ro/index.html, sau puteţi contacta redacţia la adresa e-mail: impactstrategic@unap.ro.
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