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POSIBILE RISCURI MILITARE ÎN COGNOSPAŢIU 
 

POSSIBLE MILITARY THREATS IN THE COGNO-SPACE 
 

Gl. bg. (r) CS I dr. Gheorghe VĂDUVA36 
 
 
Rezumat: Înaintarea vertiginoasă în noul tip de societate, ce se conturează din ce în 

ce mai pregnant la orizontul acestui secol – societatea bazată pe cunoaştere, societatea 

epistemică – creează şi întreţine un nou tip de spaţialitate – cognospaţiu – şi, prin urmare, 

un nou tip de conflictualitate. Actuala şi viitoarea conflictualitate a lumii, în dimensiunea 

ei endogenă şi chiar în cea exogenă, probabil, va reseta, deopotrivă, sistemele şi fluxurile 

de provocări, pericole şi ameninţări şi, desigur, pe cele care includ vulnerabilităţile la 

acestea. Cu alte cuvinte, riscul de securitate şi riscul de apărare, ambele definite pe 

intersecţia dintre ameninţări şi vulnerabilităţi (R = A ∩ V), îndeosebi în dimensiunea lor 

militară, vor cunoaşte, probabil, o dinamică specifică, însoţită de configuraţii cu totul noi, 

de robotizare şi cibernetizare a spaţiului tactic, a celui operaţional şi, mai ales, a celui 

strategic, precum şi unele mutaţii esenţiale în reconfigurarea securităţii şi apărării 

naţionale, colective şi comune a cognospaţiului. În cele ce urmează, vom încerca să 

relevăm şi să analizăm această posibilă tendinţă. 
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Abstract: The rapid movement towards the new type of society clearly emerging on the 

background of this century – the knowledge based society, the epistemic society – creates 

and nourishes a new type of space – the cogno-space (cognitive space) – and consequently 

a new type of conflict. The current and future conflicting nature of the world, in its 

endogenous and even exogenous dimensions, will probably reset both the systems and flows 

of challenges, hazards and threats and, obviously, those that include vulnerabilities related 

to these. In other words, the risk to security and the risk to defense, both of them defined on 

the crossing line between threats and vulnerabilities (R = A ∩ V), especially in their 

military dimension, will probably know specific dynamics, accompanied by completely new 

configurations. These configurations will involve a robotization and cybernetic adaptation 

of the tactical, operational, and especially strategic environment, as well as certain 

essential mutations for the reconfiguration of national, collective, and common security 

and defense of the cogno-space. The present article is an attempt to illustrate and underline 

this possible trend. 
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