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Rezumat: Mediul de securitate actual se află într-un proces de 

transformare continuă, ale cărui efecte se regăsesc în adâncirea 

interdependenţelor, precum și în caracterul instabil şi mai ales greu predictibil al 

evoluţiilor sistemului relaţiilor internaţionale datorită modului de administrare a 

intereselor geopolitice de către unele state, dar şi sporirii considerabile a 

ameninţărilor şi riscurilor de altă natură, în care un loc central îl ocupă cele ce 

vin din zona terorismului. 

Tabloul amenințărilor teroriste și al modalităților de manifestare ale 

acestora evidențiază că, în ciuda proclamării unor idealuri aparent juste, în 

realitate drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt deturnate de la 

sensurile firești și utilizate drept motivație pentru exacerbarea naționalismului și 

separatismului etnic și religios care se manifestă, aproape zi de zi, prin comiterea 

de acte teroriste soldate cu sute și mii de victime omenești. 

Studiul şi analiza conţinutului, obiectivelor, fizionomiei şi principiilor 

războiului antiterorist, au o mare importanţă teoretică şi practică deoarece ne 

oferă posibilitatea de a cunoaşte mecanismul acestuia, de a ţine seama de el şi a 

adopta formele, metodele şi procedeele de acţiune cele mai adecvate, în funcţie de 

specificul situaţiei în timp de pace, criză şi război.  

Terorismul este, așadar, un fenomen complex, agravat de amestecul de 

factori și motivații diferite, care pot fi grupate în trei categorii: raționale, 

psihologice și culturale, dar și caracterizate printr-o combinație a acestora. 

Cuvinte cheie: acțiuni teroriste, mediul de securitate, forme și mijloace de 

prevenire. 
 

Abstract: The current security environment is in a process of continuous 

transformation, whose effects are found in the deepening of interdependencies, as 

well as in the unstable and highly unpredictable nature of the evolutions of the 

international relations system due to the way geopolitical interests are 

administered by some states. but also the considerable increase of threats and 
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