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Rezumat: Terorismul are o plajă foarte largă de scopuri, obiective şi nu 

poate fi redus la ceea ce s-ar numi patologie socială. Fiind un produs al societăţii 
omeneşti, vine din interiorul civilizaţiilor şi se prezintă ca o trecere la limită, ca un 

summum


 al acumulărilor negative. Corespunzător, trebuiesc identificate și 
aplicate modalități de diminuare, dacă de eliminare a acestora nu se pot genera. 

Bătălia pentru resurse, mondializarea informaţiei şi a economiei - atât cea 

„pozitivă“, necesară şi folositoare oamenilor, naţiunilor şi statelor, cât şi cea 
„negativă“, profitabilă doar pentru lumea interlopă, pentru criminalitate, trafic de 

droguri etc., adică pentru partea socială distructivă ce produce efecte dintre cele 

mai ciudate. Astăzi, aceste probleme ţin de accesul la resurse, de regimurile 
politice şi de drepturile omului. Mâine, poate, ele se vor muta în efortul 

supravieţuirii, în lupta pentru spaţiu şi pentru informaţie.  

Până atunci, trebuie să facem faţă provocărilor de azi, să distrugem 
focarele de geneză şi de proliferare a acţiunilor teroriste şi să prevenim cauzele 

care duc la manifestarea acestui fenomen. 

Cuvinte cheie: riscuri și amenințări de natură teroristă; acțiuni de luptă; 

structuri de acţiune; cooperarea elementelor Sistemului Național de Securitate. 
 

Abstract: Terrorism has a very wide range of aims and goals and cannot 

be reduced to what would be called social pathology. Being a product of human 
society, it comes from within civilizations and presents itself as an edge line, as a 

summum of negative accumulations. Accordingly, ways to reduce them must be 

identified and applied, if their elimination cannot be generated. The battle for 

resources, the globalization of information and the economy - both the "positive" 
one, necessary and useful to people, nations and states, and the "negative" one, 

profitable only for the underworld, for crime, drug trafficking, etc., i.e. for the 
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 În limba latină înseamnă extremitate, punct maxim. 


