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Rezumat: Într-un mediu operaţional extrem de dificil, prin complexitatea 

ameninţărilor şi a provocărilor specifice conflictelor contemporane, Uniunea Europeană 

îşi rezervă responsabilităţi din ce în ce mai mari, pentru asigurarea unui climat de 

securitate şi stabilitate. În acest context şi România se implică activ în activităţi 

conceptuale privind implementarea Politicii Europene de Securitate şi Apărare (PESA) şi a 

Politicii de Securitate şi Apărare Comune (PSAC), asigurând astfel, o participare 

consistentă în numeroase misiuni civile şi în operaţii militare, desfăşurate sub egida 

acesteia. 

Lucrarea îşi propune atragerea atenţiei asupra necesităţii unei reforme a 

conţinutului unor programe universitare militare, cerinţă rezultată din modificările destul 

de rapide a modalităţilor de abordare a operaţiilor militare şi, totodată, identificarea unor 

instrumente de adaptare a cadrului legislativ militar naţional din domeniul educaţiei la 

particularităţile pieţei educaţionale europene. În acest sens, dorim a susţine faptul că 

principalele centre universitare care pot genera elemente de cultură de securitate şi 

apărare, prin programe educaţionale de formare şi dezvoltare continuă, vor rămâne cele 

tradiţionale care aparţin structurilor militare dacă vor înţelege că „specialistul” poate fi şi 

civil care că transmită în cadrul societăţii civile cunoştinţe dobândite pe timpul urmării 

unui astfel de program. 
 

Cuvinte-cheie: învăţământ militar universitar; reformă educaţională; parteneriat public 

privat. 
 

Abstract: In an extremely troublesome operational environment, given the 

complexity of specific threats and challenges of modern conflicts, the European Union 

assumes greater responsibilities in order to maintain a climate of security and stability. In 
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this context, Romania is actively involved in the process of implementation of European 

Security and Defence Policy (ESDP) and the Common Security and Defence Policy 

(CSDP), thus assuring significant participation in many civilian missions and military 

operations conducted under EU flag.  

This paper aims at drawing attention to the need of revising the content of some 

university military programs. This requirement results, on the one hand, from the rapid 

transformations in the profile of military operations and, on the other hand, from the 

necessity of updating the legislative framework of national military education to the 

specific market of European education. In this regard, we will support the view that the 

main military university centers which are able to generate elements of security and 

defense culture through educational and training programs will continue to be the 

traditional ones belonging to military structures, if we are able to understand that the 

“specialist” may also be a civilian who might transmit to the civilian society the knowledge 

acquired while going through such a program. 
 

Keywords: military university education; educational reform; public-private 

partnership. 
 

 

 

a o confirmare a calităţii expertizei ţării noastre este situarea, în mod 

constant, între primele ţări a căror experţi sunt detaşaţi în astfel de misiuni. Mai 

mult decât atât, prin participarea experţilor naţionali la Grupurile specializate de 

lucru de la Bruxelles (COPS/PSC – Political and Security Committee, CIVCOM – 

Committee for Civilian Aspects of Crisis Management, PMG – Political-Military 

Group, RELEX), România se implică direct şi în procesul de elaborare a deciziilor 

în domeniul PSAC1.  

Nu în ultimul rând ţara noastră se implică activ şi în dezvoltarea unor 

proiecte comune care privesc capacităţile militare, proiecte aflate sub egida 

Agenţiei Europene de Apărare (EDA), precum şi în proiecte de asigurare a 

expertizei militare pentru diferite operaţii militare ale UE, în diverse teatre 

operaţionale, externe spaţiului comunitar. 

 

România şi Politica Europeană de Securitate şi Apărare Comună 

Studiind direcţiile şi domeniile de dezvoltare ale Consiliului European putem 

observa că, în principiu, statele membre UE sunt direct interesate pentru realizarea 

unor capacităţi civile şi militare, care să acţioneze eficient în misiuni specifice 

domeniului PSAC. Este evident că şi România, se implică, alături de partenerii săi 

europeni, în funcţie de necesităţile şi de interesele sale în diverse programe, 

preponderent din domeniul militar, având astfel o puternică contribuţie cu pachete 

                                                 
1 http://www.mae.ro/node/1879  
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de forţe specializate în cadrul Grupurilor Tactice de Luptă (EU Battle Groups/EU 

BGs)2.  

Totodată, România sprijină ameliorarea modularităţii şi flexibilităţii EU 

BGs, această structură fiind principalul instrument militar de reacţie rapidă la 

dispoziţia UE în gestionarea unei crize externe. În prezent, militari români sunt 

prezenţi în misiuni precum EUFOR Althea în Bosnia şi Herţegovina, EUTM Mali, 

EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta, EUMAM RCA – Republica Centrafricană 

şi EUNAVFOR MED Sofia. Mai mult decât atât, România se numără printre 

contributorii importanţi cu capacităţi civile în gestionarea crizelor. La începutul 

anului 2016 erau detaşaţi 44 de experţi români, din cadrul MAE, MAI, MApN, MJ, 

MP şi din societatea civilă, precum şi un număr de 79 de experţi naţionali care 

deţin contracte individuale, în diverse misiunii UE3.  

Pentru a înţelege nevoia de reformă a învăţământului militar, în general, şi, 

în mod deosebit, ale celui universitar militar dorim să prezentăm câteva dintre 

subiectele definitorii ale Concepţia Uniunii Europene privind reglementarea 

crizelor. 

Astfel, în urma lecţiilor învăţate, dobândite prin participarea numeroaselor 

structuri militare în diverse misiuni putem observa că, la nivel comunitar, operaţiile 

de management al crizelor se prezintă sub o abordare cuprinzătoare şi pun în 

practică o gamă variată de instrumente, guvernamentale şi non-guvernamentale 

care permit rezolvarea imediată a conflictului, cu implicaţii comune, civile şi 

militare. De aceea, apreciem că forţele armate trebuie să fie capabile să comunice 

corect şi eficient cu o multitudine de actori ce pot aparţine atât structurilor militare 

cât şi civile, scopul general fiind de asigurare a coerenţei globale şi de obţinere a 

rezultatelor planificate. 

Mai mult decât atât, interacţiunea cu mediul civil este aprofundat şi de 

misiunile specifice operaţiilor contemporane de pace în care contribuţia militară 

trebuie să se fie capabilă să aplice în următoarele domenii: 

 Asigurarea şi controlul securităţii: Controlul securităţii mediului de 

operaţii afertent zonei de responsabilitate asumată de comunitatea internaţională 

(de exemplu, NATO, UE) reprezintă misiunea principală a structurilor armate; 

 Formarea forţelor armate locale: Formarea şi instruirea unor structuri 

armate conduce ca populaţia civilă să nu mai perceapă forţele militare ale coaliţiei 

internaţionale ca forţe de ocupaţie; 

 Dezvoltarea unor acţiuni comune complementare civililor şi militarilor: 

Ameliorarea percepţiilor populaţiei civile din zonă cu privire la activitatea forţei 

                                                 
2 http://www.mae.ro/node/1879  
3 idem 
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coaliţiei şi formare unor repere sociale pozitive privind necesitatea prezenţei forţei 

pentru soluţionarea crizei în cauză;  

 Ajutor pentru dezvoltare: Asigurarea unor surse de finanţare şi 

implicarea concretă a militarilor în reconstrucţia unor edificii cu destinaţie socială 

precum spitale, şcoli, facilităţi ale infrastructurilor zonale. 

În toate aceste misiuni putem identifica şi interese ale unor structuri civile 

care nu ţin neapărat de realizarea programelor de înzestrare cu tehnică şi 

echipamente militare.  

În plus, modelul războiului hibrid presupune utilizare acelor mai buni 

specialişti pentru rezolvarea unei misiuni. Astfel în cadrul unei baze aliate sau 

comunitare pot exista experţi, militari dar şi civili, pentru o anumită limbă sau 

dialect, pot exista specialişti în asigurarea mentenanţei unui anumit tip de 

echipament livrat de un partener civil, pot exista echipe specializate mixte civili-

militari a căror principală misiuni să fie de asigurare a protecţiei fizice a unor 

personalităţi. Să nu mai amintim de momentele în care, pentru rezolvarea unei 

secvenţe a unei misiuni, pot fi angajaţi cei mai buni analişti într-un anumit 

domeniu, care nu întotdeauna sunt militari4. 

Demn de reţinut este faptul că o prezenţă îndelungată a forţei militare de 

coaliţie poate eroda scopul general de management al crizei, în sensul că o prezenţă 

militară străină staţionată prea mult timp ar putea fi asimilată unei forţe de ocupaţie 

unde autorităţile locale sunt incapabile să-şi îndeplinească funcţiile sale. De aceea, 

facilitarea unor locuri de muncă pentru populaţia locală în cadrul bazelor militare 

permite o înţelege mai uşoară a rolului şi a poziţiei militarilor în acea zonă. 

 

Educaţia în spiritul valorilor europene 

Cu alte cuvinte oricare prezenţă militară ar trebui să pune bazele unei culturi 

de securitate care se va dezvolta şi după retragerea forţei militare. Aceste forme 

incipiente ale culturii de securitate trebuie să fie adecvate condiţiilor specifice 

mediului operaţional. Iar pentru a o putea genera metodele trebuie învăţate şi 

exersate într-un cadru instituţional recunoscut pentru valoarea sa şi a programelor 

educaţionale pe care le desfăşoară. 

Extrapolând modelul puterii de construcţie a Europei unite, dată nu numai de 

aspectul ei economic şi financiar a ţărilor membre ci şi de prestigiul cultural 

pregătit şi afirmat prin sistemul educaţional, o educaţie de calitate nu reprezintă 

doar un scop ideatic al programelor de studii ci un instrument de cooperare la 

nivelul statelor membre al căror viitor social depinde direct din acesta. De altfel, 

                                                 
4 Mihai Ştefan Dinu, Cauze strategice şi implicaţii juridice ale actualei crize a refugiaţilor din 

Europa, Revista de Ştiinţe Militare , nr. 3/2015, Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 

România, Bucureşti, 2015. 
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Uniunea Europeană finanţează acţiuni de politică educaţională comunitară prin 

diverse programe dintre care amintim programele Socrates, Erasmus, Tempus, 

Comenius, Leonardo da Vinci, Euridice ş.a. 

Dorim doar să prezentăm că strategia politicii comunitare în domeniul 

educaţiei şi a învăţământului are ca principale repere următoarele pentru a observa 

interesul pentru dezvoltarea relaţiilor de cooperare printr-un sistem educaţional 

performant. Astfel, dintre obiectivele strategice europene în domeniul educaţiei şi 

formării profesionale amintim5: 

 Crearea mediului educaţional favorabil accesului la valorile culturii şi 

civilizaţiilor europene; 

 Crearea deschiderii spre acceptarea interferenţelor cu valorile culturii şi 

civilizaţiilor ne-europene; 

 Cunoaşterea şi respectarea valorilor culturilor şi civilizaţiilor 

neeuropene; 

 Întărirea identităţii naţionale şi acceptarea alterităţii; 

 Acceptarea şi respectarea valorilor Uniunii Europene; 

 Cooperarea şi colaborarea cu ţările lumii pentru securitate, pace şi 

prosperitate. 

Prin urmare, provocărilor pentru sistemul universitar militar românesc i se 

pot răspunde prin educaţia în spiritual valorilor europene şi al integrării europene, 

care pot fi acceptate atât ca o componentă distinctă cât ca şi principiu al educaţiei 

integrale. Paradigma educaţiei în spiritual valorilor europene şi al integrării 

europene oferă perspectivele conceperii şi punerii în practică atât a ştiinţelor 

militare tradiţionale cât şi a politicii educaţionale naţionale, desprinsă din cea 

europeană, direcţionată de scopuri şi obiective. 

Apreciem că scopul general al politicii naţionale este cel de conştientizare a 

identităţii europene în consonanţă cu identitatea naţională, fiind reflectat de crearea 

oportunităţilor extraşcolare şi extrauniversitare pentru cunoaşterea şi folosirea 

modurilor de conectare la exigenţele spaţiului economic, politic şi cultural al UE 

(adică a educaţiei nonformale), pe de o parte şi orientarea politicii culturale spre 

consolidarea unui model multicultural care nu exclude interacţiunea cu alte modele 

ne-europene (educaţia informală). Aceste direcţii pot fi urmate prin adoptarea în 

cadrul programelor de pregătire profesională a acelor exigenţe europene reflectate 

din principalele obiective operaţionale europene ca fiind6: 

                                                 
5 Tătaru Irina, Capacitatea Uniunii Europene de gestionare a crizelor în domeniul militar şi civil. 

Prezent şi perspective, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate, Editura Universităţii 

Naţionale de Apărare „CAROL I”, Bucureşti, 2012. 
6 Tătaru Irina, ibidem. 
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 Recunoaşterea şi asimilarea valorilor culturii şi civilizaţiei europene; 

 Recunoaşterea şi respectarea interferenţelor cu valorile culturilor şi 

civilizaţiilor ne-europene; 

 Recunoaşterea şi asimilarea valorilor culturii naţionale în context 

european şi mondial; 

 Oferirea, în mod accesibil, a informaţiilor legate de trecutul, prezentul şi 

viitorul UE şi a acquis-ului european; 

 Recunoaşterea şi exercitarea drepturilor şi libertăţilor ca şi cetăţeni 

europeni; 

 Asumarea responsabilităţilor şi obligaţiilor ca şi cetăţeni europeni; 

 Cunoaşterea oportunităţilor de studiu în ţările europene şi a modurilor de a 

avea acces la ele; 

 Cunoaşterea oportunităţilor de formare profesională continuă şi a 

modurilor de a avea acces la ele; 

 Cunoaşterea oportunităţilor de valorificare a aptitudinilor de cercetare 

ştiinţifică în spaţiul european; 

 Cunoaşterea exigenţelor vieţii economice din spaţiul UE pentru a face 

faţă, ca întreprinzători, concurenţei pe piaţă europeană liberă; 

 Cunoaşterea sistemului decizional al UE: Consiliul Uniunii Europene, 

Consiliul European, Comisia Europeană, Parlamentul European; 

 Cunoaşterea temeiurilor juridice ce stau la baza UE; 

 Cunoaşterea sistemului jurisdicţional comunitar, a instituţiilor acestuia: 

Curtea de Justiţie, Tribunalul de Primă Instanţă, Curtea de Conturi; 

 Cunoaşterea sistemului financiar-bancar: Institutul Monetar European, 

Sistemul European al Băncilor Centrale, a relaţiilor dintre băncile naţionale şi cele 

europene; 

 Cunoaşterea instituţiilor abilitate să acţioneze pentru coordonarea 

anchetelor privind infracţiunile transfrontaliere: Eurojust şi Europol; 

 Cunoaşterea şi folosirea tehnicilor de difuzare şi de receptare a 

informaţiilor legate de U.E; 

 Cunoaşterea oportunităţilor de a călători şi a modurilor de a avea acces 

la ele; 

 Cunoaşterea avantajelor adoptării cetăţeniei europene; 

 Construirea identităţii europene şi dobândirea cetăţeniei europene pe 

baza apartenenţei naţionale şi etnice. 

Dorim să mai menţionă că toate politicile şi strategiile sistemului naţional de 

învăţământ din România sunt şi vor fi corelate permanent cu orientările şi acţiunile 

promovate la nivel european şi mondial, iar Ministerul Educaţiei va urmări 
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asigurarea unor servicii educaţionale de calitate, compatibile sistemului de 

învăţământ european. 

 

Necesitatea reformei programelor din Universitatea Naţională de Apărare 

„Carol I” la valorile culturii europene de securitate 

Înainte de toate dorim să menţionăm că securitatea naţională reprezintă o 

abordare integratoare şi echilibrată a mai multor dimensiuni şi nu se limitează doar 

la cea de apărare. Complexitatea ameninţărilor contemporane derivă din conflictul 

dintre interese multiple şi se manifestă pe fondul unor modificări rapide a situaţiei 

geopolitice contemporane. Avantajul ţării noastre de a fi membră a Uniunii 

Europene şi aliat NATO ne permite să generăm securitate la nivel naţional şi să ne 

implicăm într-un mod credibil în promovarea apărării şi a stabilităţii colective la 

nivel internaţional. 

Plecând de la această paradigmă putem observa că o limitare a cunoaşterii 

doar la aspectele pur militare şi la promovarea doar a acelor programe de pregătire 

de specialitate specifice armelor nu face decât să se mărească distanţă dintre cultura 

instituţională militară şi valorile culturii europene de securitate. În cadrul 

societăţilor moderne se creează tot mai multe medii de dialog şi se promovează 

programe comune care permit o cooperare oportună între structurile cu implicaţii în 

asigurarea securităţii naţionale, programe desfăşurate de instituţii militare dar şi 

civile, de autorităţi publice şi de structuri neguvernamentale cu interese în 

menţinerea funcţiilor vitale ale societăţii, a sănătăţii, a siguranţei, a securităţii 

fizice, a bunăstării sociale ori economice a persoanelor etc.  

De altfel, România tinde către o astfel de abordare a securităţii naţionale. 

Strategia Naţională de Apărarea a Ţării pentru perioada 2015-2019 operează cu un 

concept nou de securitate naţională extinsă, în acord cu principiile europene, bazat 

pe realitatea că în această perioadă riscurile, ameninţările şi vulnerabilităţile 

naţionale se intersectează, se suprapun, se completează etc., generând efecte 

imprevizibile nu doar la nivel naţional ci şi internaţional. 

Prin urmare reforma în programele de învăţământ din Universitatea 

Naţională de Apărare „Carol I” nu mai reprezintă doar o simplă adaptare la 

complexitatea mediului operaţional contemporan ci şi o necesitate determinată de 

noul rolul al instituţiei militare, de a asigura o platformă de formare a culturii de 

securitate7. Putem afirma, cu real temei, că prin programele universitare desfăşurate 

în cadrul Facultăţii de Securitate şi Apărare s-a reuşit formarea unui pol de 

cunoaştere în domeniu prin care se transmit suficiente cunoştinţe specializate către 

                                                 
7 Planul strategic al Universităţii Naţionale de Apărarea „Carol I” pentru perioada 01.10.2009-

30.09.2014, revizuit şi completat cu măsuri pentru perioada 01.10.2014-30.09.2016, Bucureşti, 2014. 
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mediul civil şi în special către cei interesaţi în urmărirea unei dezvoltări 

profesionale în domeniul politicilor şi strategiilor de securitate. 

Pe de altă parte, considerăm că principala ameninţare la adresa securităţii 

globale, asupra căreia îşi concentrează atenţia majoritatea statelor în efortul de a-şi 

dobândi şi menţine protecţia şi securitatea naţională o reprezintă terorismul şi în 

special cel internaţional. Aceasta abordare derivă, în mod evident, din identificarea 

nivelului ridicat de dependenţă a societăţii faţă de structurile sale de bază şi de 

tehnologiile moderne. În mod evident, creşterea nivelului de rezilienţă a întregii 

societăţi civile faţă de ameninţarea teroristă a devenit o prioritate şi o necesitate.  

Dorim să atragem atenţia, aşa cum se menţionează în strategie, că, în 

România, nivelul de ameninţare cu activităţi teroriste rămâne redus. Însă, în afara 

riscurilor de acest tip o atenţie deosebită trebuie acordată pagubelor semnificative 

care pot apărea în urma dezastrelor naturale. NATO ne-a demonstrat că structurile 

armate pot şi trebuie să se implice în neutralizarea efectelor determinate de 

fenomenele meteorologice extreme. Mai mult decât atât, participarea forţelor 

navale ale NATO în acţiuni de protecţie a infrastructurilor critice nu reprezintă 

doar o aplicare a Noului Concept Strategic al NATO (2010) ci premisele unor noi 

provocări pentru forţele armate moderne. 

Este de aşteptat ca în viitor, principalele măsuri destinate asigurării apărării 

colective să vizeze8: 

 Creşterea nivelului de comunicare şi de cooperare între autorităţile 

statului, cele din Uniunea Europeană, dintre operatori economici şi populaţie pe 

baza unor reglementări bine definite privind sensibilitatea anumitor categorii de 

informaţii; 

 Optimizarea cooperării între responsabilii în domeniul apărării, 

prevenirii şi managementului situaţiilor de criză; 

 Operaţionalizarea unor diverse parteneriate de tip public-privat în 

diverse domenii; 

 Creşterea potenţialului de autoprotecţie şi de securitate individuală sau 

instituţională care poate produce noi tipuri de vulnerabilităţi prin suprasolicitare 

mediului informaţional. Acestea pot produce disfuncţii sau pot compromite 

funcţionarea unor infrastructuri critice fără un management eficient care trebuie 

pregătit şi antrenat; 

 Prioritizarea nivelului de risc acceptat în funcţie de alte ecuaţii 

nespecifice legilor războiului, principalul factor fiind dat de raportul cost-beneficiu 

determinat de probabilitatea de manifestare şi de impactul acestuia etc. 

                                                 
8 http://www.mae.ro/node/1879 ibidem 
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În esenţă, apreciem că obiectivele programatice urmărite pentru pregătirea 

personalului militar şi civil, pentru a face faţă noilor tipuri de ameninţări, trebuie să 

fie stabilite prin decizii politice care să stabilească noi competenţe pentru fiecare 

nivel. Numai printro abordare integrată a apărăii aceste programe converg către 

nevoia de extindere a conceptului de securitate, car va implica tot mai mult 

stabilirea de parteneriate de tip militar-civil şi public-privat în scopul eficientizării 

activităţilor alocate acestui domeniu. Totodată, apreciem că o astfel de abordare se 

încadrează în politicile privind gestionarea integrată a securităţii, care include şi 

dezvoltarea capacităţilor naţionale de gestionare a crizelor interne şi internaţionale, 

precum şi a urgenţelor civile, având la bază gestionarea integrată a riscurilor, în 

conformitate cu modelul european stabilit prin Strategia de Securitate Internă a UE: 

Către un model european de securitate (2010). 
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