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IMPACTUL GLOBALIZĂRII
ASUPRA SECURITĂłII STATELOR NAłIONALE
IMPACT OF GLOBALISATION OVER NATIONAL STATES'
SECURITY
General (r) prof. univ. dr. Eugen BĂDĂLAN*
Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU**
Există multe definiŃii ale globalizării şi securităŃii naŃionale şi multe încercări de a
explica impactul globalizării asupra securităŃii naŃionale, aşa cum este şi cazul prezentei
lucrări. Stabilitatea şi dezvoltarea economică, stabilitatea politică şi prosperitatea sunt
legate de bunăstarea cetăŃenilor şi sunt elementele cheie pentru securitatea naŃională.
Securitatea naŃională are un caracter sistemic şi multidimensional datorită faptului
că toate componentele sale (economic, politic, militar şi strategic etc.) întotdeauna se
influenŃează unele pe celelalte într-o nouă eră a intensificării bătăliei pentru resurse şi
pieŃe de desfacere.
Cuvinte-cheie: globalizare; securitate; state naŃionale; resurse; pieŃe de desfacere.
There are many definitions of globalisation and national security and many attempts
to explain the impact of globalisation over national security, as is the case of the present
paper.
Economic stability and development, political stability and prosperity deal with the
well being of the citizens which are key elements for the national security.
National security has a sys tematical and multidimensional character due to the fact
that its components (economical, political, military strategical etc.) always influence over
each other in a new era of intensification of the battle for resources and markets.
Keywords: globalisation; security; national states'; resources; markets.
*
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stăzi este absolut necesar un studiu despre impactul globalizării
(proceselor globalizării) asupra securităŃii statelor naŃionale cu accentul
pe securitatea naŃională a României pentru ca, pe baza concluziilor trase din acest
studiu, să se poată stabili strategiile de dezvoltare ale României şi, evident,
strategia de securitate a României.
În acest scop se impune o abordare a globalizării şi securităŃii sub impactul
diversificării actorilor globali de securitate, reconfigurării mediului internaŃional de
securitate, evoluŃiei dimensiunilor de securitate internaŃională, evoluŃiei
conceptelor/ paradigmelor de securitate, promovării noilor politici şi strategii de
securitate şi apariŃiei unor noi organisme internaŃionale în domeniul securităŃii.
Acestea ar fi doar câteva din problemele care se cer clarificate în demersul nostru
dificil, dar benefic pentru analiza şi identificarea direcŃiilor de evoluŃie a realităŃilor
mediului internaŃional de securitate, desprinderea principalelor tendinŃe ale
globalizării şi ale securităŃii naŃionale şi internaŃionale în acest mediu de securitate
tot mai fluid.
Printre premisele noastre, pe care le vom dezvălui în continuare pe parcursul
acestei lucrări, un loc aparte îl ocupă următoarele: globalizarea reprezintă, printre
altele, o stare specifică a relaŃiilor internaŃionale; premisa de aquis occidental de
securitate; relaŃia definitorie de stat – globalizare; actualul mediu internaŃional de
securitate se caracterizează prin acŃiuni teroriste, prăbuşirea sistemului de
guvernare a unor state, proliferarea ADM1 şi acŃiuni destabilizatoare ale unor
entităŃi transnaŃionale.
Iată patru premise principale pe care le-am adoptat în acest studiu:
1) Definirea stadiului actual de evoluŃie a relaŃiilor internaŃionale prin
conceptul de globalizare este aproape unanim acceptată de teoreticieni. Nu numai
cunoscători ai fenomenului, cât şi protagoniştii politicii externe, au ajuns la această
concluzie care încă nu a fost contrazisă de realitatea cognoscibilă a lumii de azi.
2) Realizările economice şi politice din ultimul timp ale Ńărilor BRIC
(Brazilia, Rusia, India, China) şi rolul tot mai important în ecuaŃia securităŃii
internaŃionale jucat de Ńările grupului G 20 atestă faptul că globalizarea economică
este acompaniată de cea politică, întreaga planetă devenind un „sat internaŃional”,
ceea ce este confirmat şi de ştirile zilnice care ne prezintă „lumea ca loc comun”.
Criza economico-financiară, declanşată în 2008, a confirmat atât dorinŃa
reprezentanŃilor statelor de a înŃelege globalizarea cât şi necesitatea de a o putea
gestiona eficient, în primul rând din perspectivă economică. Agresivitatea
globalizării reclamă state puternice, capabile nu numai de cooperare, ci şi de

A
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Arme de distrugere în masă (arme de nimicire în masă).
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reglementare, inclusiv pe plan global, iar activitatea de guvernabilitate globală
devine astăzi proprie fiecărui stat puternic.
3) Catastrofele naturale, precum cutremurul din Japonia sau crizele
geopolitice precum cele din Orientul Mijlociu, pot afecta grav atât economia
globală cât şi relaŃiile dintre state, în special comerŃul lor. Suntem interdependenŃi
dar asta poate fi, conform opiniei noastre, în egală măsură un avantaj şi o
vulnerabilitate.
4) Ideea „aquisului occidental de securitate” este îmbrăŃişată de noile
strategii de securitate, atât ale Ńărilor, cât şi ale unor organizaŃii internaŃionale
precum NATO. Recentul concept al securităŃii multidimensionale stă la baza
abordării post-moderne a riscurilor şi ameninŃărilor de securitate, o dovadă cât se
poate de plauzibilă în acest sens este conceptul strategic al NATO, adoptat la
Lisabona, în noiembrie 2010, precum şi strategiile de securitate adoptate de unele
Ńări dezvoltate, cum ar fi, de exemplu Marea Britanie sau Australia.
Numai o Românie condusă de oameni de calitate, incoruptibili, altruişti ar
reprezenta cea mai bună soluŃie pentru România care, alături de celelalte state
membre ale NATO şi UE, să poată participa cu succes la gestionarea globalizării.
Stadiul actual al cercetărilor asupra conceptelor globalizării, gestionării
globalizării şi relansării modernizării României, precum şi asupra instituŃiilor cu
potenŃial de expertiză în domeniul securităŃii sunt extrem de modeste, ceea ce ne-a
determinat să întreprindem demersul nostru cu adevărat temerar, dezvoltând
propriile noastre idei.
Prin utilizarea metodelor proprii cercetării ştiinŃifice, am încercat să rezolvăm,
într-o manieră profund argumentată, principalele cerinŃe presupuse de acest studiu,
conferindu-i acestuia un caracter deopotrivă teoretic, cât şi practic-aplicativ.
Am pornit investigaŃiile de la transformările suferite de mediul internaŃional
odată cu destrămarea comunismului din statele est-europene, proces care a dus la
accelerarea globalizării şi a afirmării ei drept caracteristică esenŃială a sistemului
internaŃional. Sunt cunoscute principalele abordări teoretice asupra efectelor
acestui fenomen, dar în special optimismul şcolii neo-kantiene şi pesimismul neohobbesienilor.
Statele-naŃiune şi-au pierdut statutul lor tradiŃional, specific şcolii realiste, de
singuri actori ai sistemului internaŃional, fiind obligate să îşi împartă anumite
prerogative cu organizaŃii internaŃionale şi chiar cu anumiŃi indivizi, cu „actori
nestatali internaŃionali”.
Unul dintre factorii vinovaŃi pentru destrămarea „Noii Ordini Mondiale” este
promovarea unor radicalisme/extremisme ale secolelor XX şi XXI, dintre care
enumerăm câteva: terorismul internaŃional/global, producerea de energie fără o
analiză a consecinŃelor, tehnologia modernă, armele de distrugere în masă,

7

schimbările climaterice globale, radicalismele religioase, în special
fundamentalismul islamic, şi crima organizată internaŃională. „Noua Ordine
Mondială nu este o poveste fantastică, futuristă, speculativă, profetică, ci o realitate
a lumii în care trăim”.2 Astfel, Timothy Geithner, preşedintele Băncii Federale din
New York, cerea adoptarea unui organism unic de control al băncilor de pe
întreaga planetă. Jeffrey Garten, membru în Consiliul pentru RelaŃii Externe –
Council of Foreign Relations (CFR), propunea crearea AutorităŃii Monetare
Globale, ceea ce reprezintă de fapt o dictatură financiară globală, iar Nicolas
Sarkozy, preşedintele FranŃei, susŃine fără echivoc crearea unui „guvern financiar
mondial”. La Forumul Economic de la Davos, Ray Kurywell afirma: „până în 2020
va exista un guvern mondial unic”.3
Este de mare interes studierea relaŃiei dintre globalizare şi conflictul
asimetric, în special o formă a acestuia, terorismul, deoarece problemele adiacente
globalizării, mai ales accesul tot mai uşor la tehnologia de vârf, au ajutat
transformarea terorismului regional într-un terorism global.
Analizând evoluŃia istorică şi specificul globalizării ajungem la concluzia că
fenomenul globalizării nu este nou, el are o istorie de câteva mii de ani, cu cele
patru mari etape ale evoluŃiei globalizării (epoca premodernă, modernă timpurie,
modernă şi contemporană).
Cunoscând etapele de evoluŃie a globalizării şi rezultatele cercetărilor de
conceptualizare a termenilor fundamentali pentru acest studiu, respectiv
globalizare, global, globalism, precum şi a principalelor caracteristici ale
procesului de globalizare: interdependenŃa, interacŃiunea, simultaneitatea,
incertitudinea, instabilitatea şi dinamica alertă a evenimentelor. Putem face un
studiu despre impactul globalizării (proceselor globalizării) asupra securităŃii
statelor naŃionale cu accentul pe securitatea naŃională a României. De asemenea,
putem analiza dezvoltările actuale sau tendinŃele viitoare apărute ca urmare a
procesului de globalizare, în cadrul principalelor domenii ale societăŃii: politic,
militar, economic, social, cultural şi informaŃional.
Pentru a răspunde unor întrebări de genul „care ar fi efectele globalizării
asupra statului-naŃiune?” sau altele: care este influenŃa globalizării asupra legăturii
dintre teritoriul statului şi puterea politică, asupra politicii de securitate a statului
naŃiune, asupra puterii de decizie suverană a statelor în diverse domenii? Putem
începe prin prezentarea multiplelor aspecte ale post-modernizării relaŃiilor
internaŃionale. Astfel, am făcut analize succesive cu privire la caracteristicile
revalorizării relaŃiilor suveranităŃii naŃionale; estomparea diferenŃei dintre politica
2

Liviu Coşereanu, Cercetarea ştiinŃifică şi tehnologiile militare-factori de securitate şi apărare a
României în contextul noii structuri de putere a lumii, Impact strategic nr.2 (35)/2010, p. 88.
3
Ibidem, p. 88.
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internă şi cea externă a statului naŃional; acceptarea faptului evident că statul nu
mai este singurul actor internaŃional; diversificarea tipurilor de state şi apariŃia
statelor eşuate; problematica identităŃii şi a relaŃiei securitate-identitate; abordarea
raŃională a noŃiunii de risc, a sintagmei de societate a riscului şi a guvernării prin
risc4 şi remodelarea conceptului de interes naŃional.
AdepŃii globalizării afirmă că guvernarea globală trebuie să se centreze pe un
set comun de interese, „interesele publice globale”, cele mai importante dintre
acestea fiind: securitatea şi stabilitatea internaŃională, ordinea legală internaŃională,
sistemul economic deschis şi „echitabil” şi starea ecologică a planetei. Aceştia
susŃin că „creşterea capacităŃii globale este una dintre precondiŃiile realizării
guvernării globale”. O precondiŃie a realizării guvernării globale o constituie, în
opinia acestora, existenŃa instituŃiilor dedicate acestui scop, cum ar fi, de pildă
Uniunea Europeană, care a adoptat Carta Albă a Bunei Guvernări tocmai în acest
scop. Printre transformările doctrinare care ne interesează în cadrul acestui studiu
sunt „multinaŃionalitatea” şi „multidimensionalitatea” riscurilor şi ameninŃărilor de
securitate naŃională, pentru a putea studia apoi efectele acestora asupra politicii de
securitate şi implicaŃiile în asigurarea securităŃii naŃionale.
Teoria şi practica occidentală despre securitatea naŃională permite depăşirea
spectrului general al globalizării şi focalizarea asupra evoluŃiei ideii de securitate
naŃională. Pornind de la abordarea tradiŃională a şcolii realiste, în care conceptele
de putere şi pace stau la baza problematicii securităŃii naŃionale, se poate focaliza
atenŃia noastră asupra interpretării multidimensionale a securităŃii, specifică Şcolii
de la Copenhaga. La fel ca în oricare demers ştiinŃific se impune încă de la început
explicarea sensurilor conceptelor folosite pe parcursul lucrării. Conceptualizarea
termenilor enumeraŃi în lucrare este cu atât mai importantă în societatea
românească, cu cât mediul politic şi guvernamental din România nu a reuşit să
ajungă la un consens cu privire la semnificaŃia acestora.
Vom da câteva definiŃii ale securităŃii naŃionale pentru a se înŃelege
conŃinutul conceptului.
Parafrazându-l pe Walter Lippmann putem spune că securitatea este o
caracteristică de calitate a unei naŃiuni care îşi poate asigura toate condiŃiile, astfel
încât să nu trebuiască să-şi sacrifice interesele sale legitime din cauza ameninŃărilor
externe şi este în stare, dacă este provocată sau ameninŃată, să le apere prin razboi.
Din Enciclopedia InternaŃională a ŞtiinŃelor Sociale deducem că securitatea
este abilitatea unei naŃiuni de a-şi proteja valorile naŃionale de ameninŃările externe
şi interne.
4

Gheorghe Ilie, De la management la guvernarea prin risc, Editura UTI Press şi Editura Detectiv,
Bucureşti, p. 9.

9

Conceptul se poate dezvolta şi aprofunda astfel încât securitatea naŃională să
fie privită sau acceptată ca fiind abilitatea politicii guvernamentale care are drept
obiect crearea de condiŃii naŃionale şi internaŃionale favorabile păstrării, protejării
şi apărării valorilor naŃionale vitale împotriva adversarilor existenŃi şi potenŃiali.
Pornind de la premisa că o naŃiune are două obiective fundamentale:
prosperitatea şi securitatea, se subînŃelege că nu există prosperitatea fără securitate
şi nici securitate fără un nivel corespunzător de prosperitate. În acest caz,
securitatea poate fi definită ca o condiŃie esenŃială a prosperităŃii, ca o componentă
fundamentală a procesului de dezvoltare durabilă.
În opinia lui Charles Maier „Securitatea naŃională este cel mai bine definită
drept capacitatea de a controla acele condiŃii interne şi externe pe care opinia
publică a unei comunităŃi date le consideră necesare pentru a se bucura de
independenŃă şi prosperitate”.
Din conceptul iniŃial de securitate s-a dezvoltat o serie de concepte de
securitate:comunitate de securitate, dilema securităŃii, complex de securitate,
securitate comună, securitate democratică, securitate prin cooperare şi
securitate colectivă, ceea ce a condus la apariŃia studiilor de securitate.
O „comunitate de securitate" mai este cunoscută şi sub denumirea de "no
war community" pentru că membrii săi acceptă ca rezolvarea eventualelor
diferende sau dispute să fie reglementată prin mijloace paşnice, prin negocieri şi
compromisuri şi în niciun caz prin folosirea forŃei militare (prin război).
„Dilema securităŃii” este o idee a realismului politic bazată pe anarhia
sistemului internaŃional în care statele definesc securitatea ca o consecinŃă a puterii
şi pun în practică politici care să ducă la sporirea capabilităŃilor lor militare, ceea ce
determină celelalte state să conceapă şi să pună în practică politici care să reducă
decalajul de capabilităŃi sau chiar să obŃină la rândul lor un avantaj. Astfel se
anulează avantajul iniŃial al primului stat şi se trece la o competiŃie (spirală) a
înarmărilor care creează insecuritate.
Barry Buzan a propus în 1991 termenul de „Complexul de securitate” care
se referă la un grup de state ale căror probleme de securitate sunt atât de
interconectate, încât ele nu pot fi abordate decât dintr-o perspectivă regională. Ca
argument în favoarea teoriei sale putem aduce faptul că majoritatea miniştrilor de
externe ai statelor occidentale şi-au structurat responsabilităŃile pe criterii
regionale.
Conceptul de „Securitate comună” („Common Security”) este propus prin
intermediul raportului cu acelaşi nume, realizat sub egida ONU de Comisia Palme,
în 1982, cu scopul demonstrării iraŃionalităŃii politicilor de securitate bazate pe
conceptul de „distrugere reciprocă asigurată”, în speranŃa că structurarea vieŃii
internaŃionale s-ar putea face pe principiul „securităŃii comune". O astfel de
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abordare avea avantajul că dădea o şansă reducerii riscului unui război nuclear şi
favoriza dezarmarea punând accentul pe cooperare.
Fiecare doctrină ideologică de purtare a războiului reprezintă, evident, o
ameninŃare gravă la adresa umanităŃii. Astfel, doctrina descurajării nu oferă o
protecŃie cu adevărat viabilă împotriva declanşării războiului nuclear. Prin urmare,
este imperios necesar să se înlocuiască doctrina descurajării reciproce cu
alternativa securităŃii comune.
„Securitatea democratică” reprezintă constatarea, statistic susŃinută de
realitate, că democraŃiile nu recurg la soluŃionarea problemelor litigioase prin
războaie. Disensiunile între ele se rezolvă prin negocieri şi compromisuri, prin
utilizarea aproape în exclusivitate a instrumentelor de drept, astfel încât pe lângă
noŃiunea de "warfare" (războiul ca instrument de politică externă) a început să fie
folosit un termen echivalent, cunoscut sub denumirea de "lawfare", adică utilizarea
dreptului ca instrument de politică externă. Asemenea abordări sunt specifice unor
organizaŃii precum NATO sau UE, în care asocierea se bazează pe credinŃa în
valorile comune.5
„Securitate prin cooperare”6 (cooperative security) reprezintă un concept,
considerat iniŃial idealist, elaborat după Războiul Rece în ideea generoasă a păcii
perpetue, definită de Immanuel Kant 7. Deşi nu are o definiŃie unanim acceptată8,
conceptul a fost însuşit ca o cale de a ieşi din situaŃia de joc de sumă zero specifică
Războiului Rece. Se ştie că scopul securităŃii prin cooperare este de a convinge şi
atrage Ńările în acŃiuni de cooperare bilaterală, regională sau chiar globală în ideea
că, în acest mod fiecare Ńară poate să câştige mai mult, inclusiv în domeniul
securităŃii naŃionale.
În primii ani după terminarea Războiului Rece, conceptul a fost o soluŃie
remarcabilă pentru că a oferit foştilor inamici din NATO şi Tratatul de la Varşovia
o metodă de reconciliere, negociere şi de cooperare. Realizarea cea mai benefică a
acestui concept de securitate prin cooperare a fost adoptarea şi punerea în practică
de către NATO, în 1994, a programului „Parteneriat pentru Pace” (PfP), care în
numai zece ani a condus la aderarea şi integrarea în OrganizaŃia Tratatului

5

Biscop, Global Public Goods, p. 6
Ashton B. Carter, William J. Perry, John D. Steinbrunner, A New Concept of Cooperative Security,
The Brookings Institution Press,1993.
7
Immanuel Kant, Perpetual Peace (1795). EdiŃia engleză M. Campbell Smith, George Allen and
Unwin, London, 1917.
8
Richard Cohen and Michael Mihalka, Cooperative Security: New Horizons for International Order,
The Marshall Center Papers nr. 3, 2001, p. 3
6

11

Atlanticului de Nord a zece state dintre fostele adversare9 ,celelalte, inclusiv Rusia,
fiind imediat angajate în diverse forme de cooperare cu NATO.
În contextul globalizării, securitatea naŃională este de mare diversitate şi
deosebit de dinamică, iar riscurile de securitate variază de la Ńară la Ńară, ceea ce,
evident, necesită şi soluŃii diferite de contracarare a lor. În plus, tradiŃia deŃine un
rol important în elaborarea strategiilor de securitate, conducând la o şi mai mare
diversitate. De asemenea, riscurile depind şi de relaŃia la fel de diversă dintre
decidenŃii politici-strategii-comandanŃii de pe diferite trepte ierarhice, în special la
nivel tactic deoarece la acest nivel se pun în aplicare toate deciziile. Astfel,
comandanŃii, oricât de bine ar fi pregătiŃi, nu pot să salveze la nivel tactic sau
operativ o strategie greşită sau un strateg slab, dar nici un strateg foarte bun nu
poate salva o decizie politică proastă. De aceea nu este deloc uşor să evaluăm dacă
la nivelul statelor UE există anumite caracteristici comune de securitate naŃională şi
dacă aceste caracteristici vor avea un caracter de obligativitate, ducând la ceea ce sar numi „acquis-ul occidental de securitate naŃională".
Conceptul de „acquis" a evoluat de la „acquis comunitar european", o
chestiune de ordin juridic specific UE, ajungând la un grad mare de generalitate cu
înŃelesul de set comun de standarde şi proceduri. Astfel „acquis-ul occidental în
securitate naŃională" ar însemna setul comun de standarde şi proceduri de securitate
naŃională şi internaŃională acceptate şi folosite de toŃi membrii NATO şi UE.
Acquis-ul occidental de securitate a fost dezvoltat în special după cel de-al Doilea
Război Mondial, primul pas important fiind crearea NATO. Principiile de bază şi
cerinŃele minime privind standardele dezvoltate de NATO, întâi în domeniul
militar şi apoi politic au permis ca pe lângă interoperabilitatea militară, să fie
acceptată astăzi şi interoperabilitatea politică. Acquis-ul occidental în domeniul
securităŃii naŃionale cuprinde următoarele elemente principale: interesele naŃionale,
conceptul multidimensional de securitate, individul ca beneficiar al securităŃii,
calitatea vieŃii drept criteriu principal de evaluare a performanŃei guvernării,
conducere civilă şi control democratic, precum şi gestionarea integrată a securităŃii.
Primul element se referă la interesele naŃionale, adică la securitate,
prosperitate şi identitate. IniŃial, „securitatea” a reprezentat cea mai importantă
preocupare a statului (imperiu, regat sau statul-naŃiune). Ca urmare a afirmării
capitalismului drept cel mai eficient mod de producŃie a determinat adoptarea
„prosperităŃii" ca un al doilea membru al triadei securităŃii. Ulterior, globalizarea
avea să introducă în această triadă şi problemele legate de „identitate“ care s-au
transformat în preocupare naŃională.
9
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Prosperitatea a devenit un obiectiv major al statului (de interes naŃional)
după consacrarea capitalismului ca cel mai eficient mod de producŃie când devine
posibil ca prosperitatea obŃinută să fie cât mai echitabil distribuită. Astfel, în lumea
occidentală, mase largi de oameni s-au bucurat de un standard de viaŃă ridicat.
InternaŃionalizarea schimburilor comerciale imediat după cel de-al Doilea Război
Mondial, accentuată după sfârşitul Războiului Rece prin trecerea la globalizare au
făcut ca şi alte zone ale planetei să cunoască un nivel de prosperitate apropiat de
cel Occidental. Prăbuşirea şi destrămarea URSS-ului demonstrează cum buna
guvernare înseamnă astăzi nu numai protecŃia împotriva pericolelor externe, dar în
egală măsură asigurarea unui grad de prosperitate suficient de ridicat pentru
protejarea cetăŃenilor împotriva unor potenŃiale pericole din interior (sărăcia,
criminalitatea organizată, dezastre naturale etc). Prosperitatea este în egală măsură
un interes strategic pentru NATO ca şi pentru UE. Aceasta a fost o preocupare
constantă a Occidentului şi a UE, care, prin Strategia de securitate europeană
(documentul Solana) a considerat că "securitatea şi prosperitatea noastră depind din
ce în ce mai mult de un sistem multilateral eficace”.
Ca o consecinŃă a noilor realităŃi ale globalizării, pe agenda strategică a
Occidentului apare identitatea din trei motive principale. Primul îşi are originea în
aspectele economice ale globalizării, legate de conceptul de „marcă înregistrată"
sau „brand". Brandul înseamnă atât garanŃia calităŃii, cât şi un important element de
identitate naŃională, fiind foarte dificilă separarea unei firme cum ar fi, de exemplu
Microsoft de mediul naŃional în care a apărut. Astfel, într-o lume globalizată,
protejarea identităŃii este esenŃială din punct de vedere economic. Dacă analizăm
dilema unei Ńări în tranziŃie precum România se poate observa că una din marile
preocupări este cea a brandului de Ńară, căutându-se acele produse care să se poată
afirma în lume alături de mult mai consacratele mărci occidentale. Totodată se
discută în ce măsură contribuie succesul unor mărci la afirmarea internaŃională a
unei Ńări sau dacă brandul de Ńară poate deveni o resursă de putere, întrucât
predilecŃia mondială pentru o anumită marcă poate duce şi la o atitudine mai
favorabilă faŃă de Ńara respectivă. Un alt motiv ar fi de natură politică însemnând
un răspuns la întrebarea „cine suntem şi cu ce ne identificăm”. Provocările la
adresa identităŃii naŃionale româneşti au generat o dezbatere naŃională cu privire la
sensurile, semnificaŃia şi mai ales transformările identităŃii româneşti. Ce anume îi
uneşte pe români şi îi face diferiŃi de alte popoare? Întrebări asemănătoare frământă
şi intelectualitatea europeană şi americană. Una din marile dezbateri ale procesului
constituŃional european a constituit-o problema identităŃii, mai exact, dacă UE să
fie sau nu un proiect creştin. Rădăcinile creştine ale UE nu au fost contestate dar, în
final, câştig de cauză a avut abordarea laică a Uniunii, tradiŃia republicană şi laică a
RevoluŃiei franceze. Din ce în ce mai mult în definirea comunităŃilor intervin
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factori precum etnicitatea sau religia, iar comunităŃile pot determina un sentiment
de identitate mai puternic faŃă de nivelul regionalului decât cel naŃional.
Problematica identităŃii este esenŃială din punct de vedere politic, mai ales
prin prisma problemei religiei şi a rolului său tot mai important în relaŃiile
internaŃionale. Marile religii ale lumii nu s-au preocupat prea mult de relaŃiile
dintre ele atâta timp cât a existat pericolul comun reprezentat de „comunismul fără
Dumnezeu”. Aşa se explică de ce atât biserica catolică, cât şi talibanii, pe fronturi
diferite, au luptat împotriva unui inamic comun-URSS.
Sfârşitul Războiului Rece a însemnat, pe lângă altele, dispariŃia conflictului
ideologic dintre capitalism şi comunism, precum şi accelerarea globalizării şi
intensificarea contactelor dintre civilizaŃii, ceea ce creează oportunităŃi religiilor să
se manifeste mai puternic, dar din păcate uneori cu violenŃă, aşa cum s-a întâmplat
în evenimentele de la 11 septembrie 2001. Anii care au trecut de atunci ne arată că,
în deosebi în relaŃia creştinism-islamism, pericolul radicalizării atitudinii este real.
Raporturile culturale ale Occidentului cu lumea musulmană sunt în impas, dovadă
fiind isteria religioasă declanşată datorită exprimării în Danemarca a anumitor
puncte de vedere prin intermediul unor caricaturi, considerat o insultă în multe Ńări
arabe. În Danemarca, polemica din toamna anului 2006 a fost provocată de o
lucrare ce avertiza asupra pericolului cuceririi Europei de către Islam şi
denumindu-i pe cei care ignoră subiectul naivi. ReacŃia lumii islamice nu a întârziat
să apară şi a îmbrăcat forme mult mai violente, începând cu mişcări de stradă şi
atacuri ale ambasadelor occidentale, ucideri de creştini şi incitări la boicoturi
economice sau chiar la Jihad.
Un element important al acquis-ului îl reprezintă conceptul multidimensional
de securitate. La începutul secolului XX, dimensiunea principală a puterii era cea
militară, cu componenta sa nucleară. Apoi, a urmat evoluŃia Războiului Rece, criza
rachetelor din Cuba şi detensionarea internaŃională şi dezvoltarea economică
puternică a Occidentului, ceea ce a condus la modificarea dimensiunilor puterii şi
creşterea importanŃei puterii economice şi celei culturale, cele două fiind astăzi
integrate în conceptul de soft power.
După anul 1970 se modifică semnificaŃia tradiŃională a abordării bazate pe
putere şi pe război, deoarece câteva evenimente internaŃionale au scos în evidenŃă
cât de relativ este conceptul de putere, mai ales prin prisma dimensiunii sale
militare. Cea mai puternică Ńară din lume, SUA, deşi din punct de vedere militar a
înregistrat succese în Războiul din Vietnam, în final pierde din punct de vedere
strategic şi politic. SUA au fost nevoite să-şi retragă trupele din Vietnam. Totodată,
apariŃia „problemelor globale", din care fac parte probleme precum sărăcia şi
subdezvoltarea, controlul resurselor naturale de importanŃă strategică (petrolul, apa
etc), poluarea de dimensiuni continentale sau chiar globale şi altele, determină
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statele occidentale să recunoască un mare adevăr: nici măcar statele puternice nu
mai pot gestiona singure anumite probleme internaŃionale.
Astfel, conceptul de securitate a evoluat de la unul preponderant militar, la
unul multidimensional. În anii '90 URSS, un stat foarte puternic din punct de
vedere militar, a dispărut ca urmare a unor probleme interne, în special sociale şi
economice. Noul concept de securitate, multidimensional, pe lângă dimensiunea
militară, pentru securitatea unei Ńări, conŃinea şi dimensiunile politică, economică,
societală şi ecologică considerate la fel de importante. ApariŃia unor probleme
precum crima organizată transfrontalieră, terorismul sau macro-poluarea au
confirmat justeŃea abordării multidimensionale şi au determinat evoluŃia spre
demilitarizare a politicii de securitate naŃională. Demilitarizarea îmbracă astăzi mai
multe forme: controlul civil şi democratic, prezenŃa civililor în organizaŃiile
militarizate ale ministerelor de forŃă (apărare, interne, servicii) şi prezenŃa la
nivelul societăŃii civile a unui corp de experŃi civili care se exprimă critic în
probleme de securitate, naŃională şi internaŃională, prin intermediul mass-media sau
al organizaŃiilor neguvernamentale. În acest sens mediul universitar şi-a adus
contribuŃia la democratizarea domeniului securităŃii naŃionale, prin dezvoltarea
domeniului studiilor strategice. Astăzi, în Occident este foarte la modă dezvoltarea
în universităŃile civile a studiilor (masteratelor) în domeniul „intelligence“-ului sau
securităŃii naŃionale.
Beneficiarul principal al securităŃii trebuie să devină individul şi nu statul ca
în statele dictatoriale unde securitate naŃională înseamnă securitatea regimului. Dar,
consecinŃele negative ale globalizării au ameninŃat în mod direct cetăŃeanul şi mai
puŃin statul. Atacurile teroriste din SUA în 11 septembrie 2001 sau revolta tinerilor
arabi şi africani în suburbiile Parisului în toamna lui 2005 nu au ameninŃat
existenŃa statului american şi nici a celui francez, dar au reprezentat o mare
ameninŃare pentru mii de cetăŃeni americani sau francezi. Exemple precum sărăcia,
corupŃia, gripa porcină sau aviară ne permit să înŃelegem mai bine cum statul poate
fi apărat în timp ce cetăŃeanul este expus mai multor riscuri şi ameninŃări.
Calitatea vieŃii reprezintă un indicator, care confirmă eficienŃa şi
performanŃa efortului de protejare a securităŃii naŃionale. Faptul că statele
democratice sunt şi bogate, iar sărăcia merge mână în mână cu dictatura nu
reprezintă deloc o coincidenŃă. Dacă în Occident, logica funcŃionării aparatului de
securitate porneşte de la ideea interesului comun şi slujba în folosul cetăŃeanului, în
regimurile dictatoriale, logica presupune fidelitatea faŃă de grup sau clan, chiar cu
preŃul sacrificării vieŃii propriilor concetăŃeni. În UE există un curent de opinie şi
multe propuneri ca pe lângă Strategia de Securitate să se adopte şi un concept de
securitate, iar acest concept să fie denumit „human security“. În plus, s-au propus
şi unele principii care să ghideze acŃiunea în domeniul protejării securităŃii:
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primordialitatea drepturilor omului, autoritate şi responsabilitate politică,
multilateralism, abordare de jos în sus, focalizare regională, apelul la instrumente
de drept, folosirea forŃei în concordanŃă cu scopul.
Fostul prim-ministru francez Georges Clemenceau spunea că securitatea este
o chestiune prea importantă pentru a fi lăsată numai pe mâna militarilor, iar noi
considerăm că securitatea este o chestiune prea importantă pentru a fi lăsată la
discreŃia civililor şi de aceea armata trebuie să aibă reprezentanŃii acesteia în
Parlament aşa cum a avut în perioada interbelică. Statele occidentale au trebuit să
facă de mai multe ori faŃă ameninŃărilor venite dinspre Ńări conduse de regimuri
autoritare şi militariste (de exemplu: Germania nazistă şi Japonia militaristă). În
timpul Războiului Rece influenŃa prea mare a militarilor asupra politicii de apărare
naŃională sau de securitate a afectat uneori grav atât stabilitatea internaŃională, cât
şi dezvoltarea democratică a statelor, chiar şi a celor cu tradiŃie. Robert Dahl
considera că „cea mai importantă şi persistentă problemă în politică este să eviŃi
instalarea unei guvernări autoritare”. Descoperirea atrocităŃilor comise de poliŃiile
politice din fostele state comuniste au arătat că dezvoltarea democratică este de
neconceput fără un control democratic asupra aparatului de securitate. De altfel,
acesta a fost şi unul din criteriile integrării în NATO, conform studiului referitor la
lărgirea NATO. Recent, Uniune Europeană a introdus reforma sectorului de
securitate printre cerinŃele adresate Ńărilor care şi-au propus să adere la UE,
schimbările determinate în Turcia fiind printre cele mai semnificative.
Conceptul de comunitate are două valenŃe, una naŃională şi alta
internaŃională. Prima constă în gestionarea naŃională a securităŃii, integrată, atât cu
participarea ministerelor militarizate (MApN, MAI, Serviciile de informaŃii), cât şi
cu participarea ministerelor sau agenŃiilor civile. Se subînŃelege că această cerinŃă
este dată în primul rând de caracterul multidimensional al problemelor de
securitate. De exemplu, pentru combaterea terorismului, atât partea de prevenire,
cât şi partea de gestionare a consecinŃelor reclamă o foarte largă colaborare între
ministerele de forŃă şi cele civile. Pe de altă parte, valenŃa internaŃională este dată
de gestionarea internaŃională a securităŃii, care se produce fie prin intermediul
organizaŃiilor internaŃionale (ONU, NATO şi UE fiind cele mai bune exemple), fie
prin intermediul unor cooperări ad-hoc, de genul coaliŃiilor de voinŃe. Având în
vedere faptul că globalizarea determină internaŃionalizarea multor riscuri, unele
dintre ele fiind deja globale (de exemplu, terorismul sau pandemiile) singura cale
de a gestiona eficient agenda de securitate este prin cooperare internaŃională. Nici
măcar marii actori internaŃionali, precum SUA, o superputere, nu-şi mai pot
permite să gestioneze unilateral riscurile importante. Pentru intervenŃia în Irak,
SUA au construit o coaliŃie de peste 30 de Ńări. OrganizaŃii precum NATO sau UE,
pentru gestionarea integrată a unora dintre marile riscuri ale securităŃii globale au
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realizat cea mai eficientă formulă atât din punct de vedere financiar, cât mai ales
profesional.
Până la Clausewitz, scopul strategiei era unul exclusiv militar, respectiv
acela de a obŃine victoria militară, prin desfăşurarea raŃională a operaŃiunilor
militare în cadrul general al războiului. Odată cu cel de-al Doilea Război Mondial,
strategia intră într-o epocă post-Clausewtiz deoarece, războiul arătase că victoria,
chiar şi într-un război mondial, era un efort care presupunea mobilizarea tuturor
resurselor unei naŃiuni. Vitejia soldaŃilor americani nu ar fi fost suficientă dacă
industria de război americană nu ar fi atins parametrii de performanŃă care să
susŃină efortul de război. În 1946, Liddell-Hart definea „strategia" drept
„coordonarea şi conducerea tuturor resurselor naŃiunii pentru obŃinerea obiectivului
politic al războiului, a obiectivului definit de politica naŃională". Ceea ce conta în
noile raporturi globale de putere era ca actorii internaŃionali să valorifice toate
dimensiunile naŃionale ale puterii, nu numai pe cea militară. Puterea economică,
industrială, tehnologică sau intelectuală a unei naŃiuni deveneau elemente esenŃiale
pentru succesul oricărei strategii. Victoria SUA împotriva URSS, la finele
Războiului Rece, a fost atât rezultatul competiŃiei militare, cât şi al avantajului
calitativ al americanilor în domeniul economic şi tehnico-ştiinŃific. Astfel, în 1989,
capacitatea SUA de prelucrare a informaŃiei cu ajutorul computerelor era de
aproape o mie de ori mai mare decât cea a URSS. Strategia devenise, în opinia lui
Andre Beaufre, „atingerea obiectivelor fixate de politică, utilizându-se cât mai bine
posibil mijloacele disponibile”. Strategia devenea un domeniu esenŃial pentru
oamenii de stat care conduceau naŃiunile.
Globalizarea a determinat o evoluŃie în domeniul strategiei, în special
datorită noului context internaŃional, factorilor noi de influenŃă a ei şi diversificării
procedeelor de punere în practică a strategiei. Astfel, pacea, ca obiectiv final al
strategiei, trebuie păstrată în condiŃii de globalizare.
Arnold Toynbee aprecia că istoria umanităŃii reprezintă un permanent
răspuns la riscurile la care erau supuşi oamenii şi comunităŃile, diferenŃa calitativă
între Ńări sau comunităŃi fiind dată de maniera în care au gestionat crizele.
Managementul riscurilor, ameninŃărilor şi al crizelor reprezintă un domeniu foarte
important al securităŃii naŃionale. Maniera în care este abordată relaŃia complexă
risc-ameninŃare-criză conferă în final calitatea politicii de securitate naŃională.
Această relaŃie cuprinde nu numai dimensiunea intelectuală a securităŃii naŃionale,
ci şi cea acŃională. Evaluarea exactă a riscurilor şi a modului cum acestea vor
evolua în ameninŃări reprezintă o parte din succesul unei strategii de securitate.
Cealaltă parte de succes, în cazul în care un risc evoluează într-o ameninŃare, este
dată de capacitatea de a gestiona criza, ceea ce presupune existenŃa instrumentelor
adecvate precum şi a procedurilor corespunzătoare. Criza rachetelor sovietice din
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Cuba şi-a găsit rezolvarea printr-o înŃelegere secretă, care a condus la evitarea unui
război nuclear catastrofal ce părea de neevitat la un moment dat. În cazul menŃionat
managementul crizei a fost eficient. Dar criza din anii 1937, 1938, 1939, generată
de înarmarea Germaniei naziste şi politica sa agresivă a fost prost gestionată şi în
final lanŃul de erori şi de concesii a condus la declanşarea celui de-al Doilea Război
Mondial.
Statele dezvoltate şi-au creat mecanisme sofisticate de evaluare a riscurilor şi
ameninŃărilor (threat assesment), atât în domeniul militar, cât şi în cel civil, şi-au
construit instituŃii naŃionale sau internaŃionale pentru gestionarea crizelor şi au
creat instrumentele necesare. O criză importantă la sfârşitul anilor '90 a fost cea din
fosta URSS, în care elita conducătoare nu a înŃeles, în perioada 1989-1991,
specificul crizei şi amploarea ei. Nu a priceput că era o criză socio-economică cu
impact major asupra modului în care Ńara era gestionată. Ca urmare, la finele anului
1991 URSS a încetat să mai existe, iar statele succesoare şi sistemul internaŃional
au avut de suferit ulterior din cauza instabilităŃii strategice.
Din punct de vedere al securităŃii naŃionale, riscul reprezintă probabilitatea
ca să se producă. o pagubă semnificativă la adresa intereselor şi valorilor naŃionale.
Unul din scopurile strategiei naŃionale de securitate este managementul riscurilor
care să conducă la prevenirea sau reducerea lor. Pagubele care pot fi produse sunt
diverse (fie de un adversar sau potenŃial adversar, fie ca rezultat al unei catastrofe
naturale). De aceea, o altă definiŃie a riscului, ar fi diferenŃa între ameninŃare şi
capabilităŃile disponibile pentru contracararea ameninŃării. Noi considerăm că
riscul este de fapt un indicator analitic, sistemic şi comportamental prin intermediul
căruia se pot guverna variabilităŃile ce influenŃează nivelul realizării obiectivelor
unei decizii, nu numai la câştig, ci şi la pierderi.10 CapabilităŃile reprezintă resursele
umane, financiar-materiale şi de voinŃă şi transformarea lor în instrumente de
contracarare a ameninŃării respective. După cum se ştie, URSS a pierdut
confruntarea cu SUA în urma falimentului economic şi înfrângerii politice, în 1991
când propria populaŃie, sub conducerea liderilor republicilor sovietice, a hotărât
destrămarea URSS.
În 1986, un sociolog german, Ulrich Beck a anticipat că societatea
occidentală se îndreaptă spre ceea ce el denumea „societatea riscului”, iar
securitatea societăŃii a evoluat dinspre gestionarea ameninŃărilor spre gestionarea
riscurilor şi a vulnerabilităŃilor. Noi apreciem că într-o „societate a riscului” este
necesară trecerea de la managementul riscului la guvernarea performanŃelor prin
risc, ceea ce ar asigura o fundamentare ştiinŃifică şi ca metodă conferindu-i
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guvernării o mai largă aplicabilitate şi o mai mare eficienŃă.11 Sfârşitul Războiului
Rece a confirmat justeŃea viziunii sale, prin disoluŃia URSS dispărând ameninŃarea
principală la adresa Occidentului. În plus, globalizarea sistemului internaŃional şi
consecinŃele acestei evoluŃii au transformat preocupările de securitate a statelor
occidentale din domeniul militar într-unul mixt. Armata a fost transformată pentru
a face faŃă noilor cerinŃe. Totodată, noile riscuri precum terorismul, crima
organizată transfrontalieră, proliferarea ADM, încălzirea globală, epidemiile,
pandemiile şi sărăcia depăşeau vechile metode de gestionare a securităŃii naŃionale.
Chiar conceptul de securitate, pus sub lupa realităŃii, a trebuit sa fie revizuit şi avea
să se transforme, aşa cum am mai arătat în „acquis-ul occidental în materie de
securitate naŃională”.
Crizele internaŃionale viitoare vor fi produse de entităŃi non-statale, greu de
identificat şi definit, fără trăsături caracteristice clare, având un comportament de
multe ori iraŃional, greu predictibil. AcŃiunea lor va fi transfrontalieră, încercând să
creeze atât reŃele globale de teroare cât şi mega-filiere de crimă organizată şi
terorism. Deja au avut loc întâlniri ale reprezentanŃilor principalele carteluri ale
crimei organizate, de pe cele cinci continente. Pentru atingerea obiectivelor,
acestea pot utiliza diferite instrumente de la cele militare clasice, până la
instrumente politice, economice şi culturale din cele mai diverse. Numărul siteurilor islamiste care speră să recruteze în acest mod cât mai mulŃi adepŃi în scopul
derulării campaniilor viitoare, este de peste 5 000.
Maniera clasică de răspuns a statelor la crizele internaŃionale este neadaptată
actualului context internaŃional deoarece noii actori ai terorii şi crimei organizate
sunt din ce în ce mai internaŃionalizaŃi şi globalizaŃi. GraniŃele şi suveranitatea
naŃională nu reprezintă un obstacol pentru ei. Ei trec de la naŃional la global sau la
individual cu uşurinŃă şi libertatea lor de mişcare, între state, sau de la local la
global este maximă. Statele naŃionale continuă să investească în echipamentele
războiului clasic, convenŃional deşi au de înfruntat mai multe forme perverse de
război asimetric, desfăşurat printr-o combinaŃie de mijloace militare, propagandă
prin Internet şi motivaŃie religioasă. Oamenii se tem pentru oraşele lor, iar teama
este cel mai bun aliat al teroriştilor. În timp ce teroriştii şi crima organizată găsesc
din ce în ce mai multe puncte comune, serviciile de informaŃii ale statelor UE şi
NATO încă acŃionează ca în vechea epocă a Războiului Rece atunci când este
cazul de cooperare în domeniul intelligence-ului.
Studiul s-a sprijinit pe un mare volum de informaŃii, pe cele peste o sută de
lucrări studiate, dintre care unele inedite, iar demersul ştiinŃific ne-a condus la unele
concluzii care pot asigura perfecŃionarea modalităŃilor de realizare a securităŃii de
11

Ibidem, p.9.
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către instituŃiile şi organizaŃiile din România. Este nevoie de o nouă perspectivă,
fundamentată ştiinŃific, privind gestionarea globalizării şi securităŃii României în
cadrul UE şi a structurilor NATO.
Globalizarea – fenomen complex, multidimensional şi proces dinamic – are
un impact puternic şi semnificativ asupra securităŃii naŃionale, respectiv asupra
politicilor de securitate naŃională pentru că fenomenul globalizării cuprinde
totalitatea domeniilor existenŃei, de la ştiinŃă, ideologie şi religie, până la cultural,
social şi politico-economic. Multe dintre acestea, au implicaŃii profunde asupra
securităŃii naŃionale.
Securitatea naŃională, puterea şi politicile naŃionale sunt afectate de
presiunea globalizării întregii vieŃi şi activităŃi umane de la toate nivelurile de
existenŃă: individual, grup de interese şi statal. De exemplu, globalizarea, prin
actorii săi internaŃionali, influenŃează economia, orientările politice, tipul de
opŃiune a dezvoltării sociale a statelor etc., şi în acest fel, politica de securitate
adoptată. Astfel unele atribute ale statului naŃional se diminuează sau îşi modifică
conŃinutul iniŃial. De exemplu, odată cu globalizarea economică, puterea
financiară, a unor companii multinaŃionale o depăşeşte pe cea a unor state naŃionale
care sunt obligate să-şi adapteze activitatea economică la exigenŃele impuse din
exteriorul graniŃelor naŃionale. Unele organizaŃii mondiale financiare (Banca
Mondială, Fondul Monetar InternaŃional, Banca InternaŃională pentru
ReconstrucŃie şi Dezvoltare) intervin brutal în politicile economice naŃionale, prin
mecanisme specifice influenŃând şi securitatea naŃională (alocarea de resurse pentru
diferite domenii de activitate economică, accesul la unele finanŃări externe,
condiŃiile dure de acordare a unor împrumuturi etc.). Intensitatea influenŃei
globalizării, ca proces de creştere şi a interdependenŃelor dintre statele lumii,
depinde şi de calitatea guvernelor aflate la putere într-o Ńară sau alta. De regulă, în
Ńările cu regimuri democratice reale globalizarea aduce stabilitate şi prosperitate.
Impactul globalizării asupra securităŃii naŃionale se poate observa şi din
tendinŃele de „dispariŃie” a graniŃelor fizice ale statelor şi de apariŃie a altui tip de
frontiere, de regulă „permeabilă”. „Modificarea” graniŃelor tradiŃionale, ca efect al
globalizării, conduce implacabil la schimbări esenŃiale în percepŃia şi conceperea
securităŃii naŃionale în acest context. Totodată, globalizarea favorizează apariŃia şi
manifestarea unei game sporite de riscuri şi ameninŃări la adresa securităŃii
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naŃionale – crima organizată, reŃelele mafiote, specula financiară, corupŃia,
extinderea maladiilor noi, poluările de mare intensitate, efectul de seră, extinderea
deşertului, proliferarea ADM, terorismul internaŃional.
Cu privire la capacitatea României de a gestiona problemele globalizării,
trebuie să conchidem: Ńara noastră nu a ştiut să identifice şi să valorifice
principalele oportunităŃi oferite de globalizare, ne având nici capacitatea de a
reduce la minim riscurile şi ameninŃările specifice fenomenului globalizării.
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n acest an se împlinesc 60 de ani de la trecerea în eternitate a mareşalului
Finlandei, baronul Carl Gustaf Emil Mannerheim, care a fost comandant
suprem al ForŃelor Armate ale Finlandei, atât în timpul Războiului de

General-locotenent profesor universitar dr. Teodor FRUNZETI, (tfrunzeti@unap.ro) este membru
titular al AOŞR şi rectorul (comandantul) UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”. Cu doctorate
în ştiinŃe militare şi ştiinŃe politice, remarcabil om de ştiinŃă, este autor şi coautor a mai multor cărŃi
cu tematică militară, de securitate şi apărare, a peste 100 de articole de specialitate şi comunicări
ştiinŃifice.

22

IndependenŃă, din anul 1918, cât şi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,
regent al Finlandei (1918-1919), preşedintele Consiliului Apărării (1940-1944) şi
preşedinte al Finlandei (1944-1946).
Mareşalul Mannerheim s-a născut în Askainen, în Finlanda, într-o familie
fino-suedeză cu rădăcini germane care a fost înnobilată, străbunicul său primind
titlul de baron, în 1768, iar în 1825, rangul de conte. Tatăl său, contele Carl Robert,
a fost dramaturg şi om de afaceri fără succes. Mama sa, Hedvig Charlotta Helena
(Helene) von Julin, a fost fiica unui industriaş bogat, Johan Jacob von Julin care era
proprietarul companiei „Fiskars“. Fiind cel de al treilea fiu, Mannerheim
moşteneşte titlul de baron, deoarece doar fiul cel mare moştenea titlul de conte.
În 1881, mama sa decedează, lăsând cei şapte copii în grija rudelor. Unchiul
din partea mamei, Albert von Julin, îi va fi tutore lui Mannerheim. Datorită
înrăutăŃirii situaŃiei financiare a familiei, Mannerheim a fost trimis la o şcoală
militară în Hamina, la vârsta de 15 ani. Mai târziu a fost exmatriculat pentru motive
disciplinare, în 1886. După aceea a absolvit Liceul Privat din Helsinki, trecând
admiterea la universitate în iunie 1887. Imediat după aceea a plecat la Sankt
Petersburg, unde a fost admis la Şcoala de Cavalerie „Nicolae“. În acea vreme,
Finlanda era Mare Ducat autonom al Rusiei. Promovează în 1889 printre primii,
din cei 100 de elevi ai clasei şi este avansat la gradul de ofiŃer, stegar de cavalerie,
fiind repartizat la un regiment de dragoni, la graniŃa Rusiei cu Germania.
În ianuarie 1891, Mannerheim a fost transferat, ca ofiŃer, în Garda Imperială
de Cavalerie a Ńarinei Maria Feodorovna, în Sankt Petersburg. În anul 1892, s-a
căsătorit cu Anastasie Arapova (1872-1936), fiica generalului maior Nikolai
Arapov. Au avut împreună două fiice, Anastasie (1893-1977), care s-a dedicat
vieŃii monastice şi Sophie (1895-1963). Căsnicia s-a sfârşit, în mod neoficial, în
1902 şi apoi cu un divorŃ formal, în 1919. Mannerheim a slujit în Garda de
Cavalerie până în 1904. În octombrie 1904 a fost trasferat la regimentul 52 de
dragoni „Nejin“, în Manciuria, unde a fost avansat la gradul de locotenent-colonel.
Mannerheim a luptat în războiul ruso-japonez şi, în anul 1905, a fost avansat la
gradul de colonel pentru curajul în bătălia de la Mukden.
La întoarcerea din război, Mannerheim a petrecut un timp în Finlanda şi
Suedia (1905-1906). Ca reprezentant al ramurii de baron a familiei sale, în calitate
de membru al Casei Nobiliare, a participat la ultima întrunire a Dietei Finlandeze.
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Apoi a condus o lungă expediŃie în China, călătorind de la Sankt Petersburg, la
Samarkand (Uzbekistan), la Kaşgar şi în continuare, până la Beijing. În această
călătorie l-a întâlnit pe Dalai Lama. Sub masca unor scopuri ştiinŃifice
(antropologie), expediŃia a urmărit interese strategice, deoarece ruşii planificaseră o
eventuală invadare a Chinei de Vest, pentru contracararea unei invazii britanice, în
încercarea de a controla Asia Centrală.
După această călătorie, în 1909, a luat comanda regimentului al 13-lea de
cavalerie „Vladimir“. În următorul an, Mannerheim a fost avansat la gradul de
general maior şi trimis să comande Garda de Cavalerie a MajestaŃii Sale, în
Varşovia. În 1912, făcea parte din anturajul Imperial şi în anul următor, lui
Mannerheim i s-a acordat comanda brigăzii de cavalerie din Varşovia, unde l-au
prins evenimentele începutului Primului Război Mondial.
În anul 1914, Germania a declarat război Rusiei, iar trupele lui Mannerheim
au luptat în sudul Poloniei. În lunile iunie-august 1915, Divizia 12 cavalerie, pe
care o comanda a apărat un sector pe Nistru şi a respins atacurile inamicului1.
Ofensiva armatelor ruseşti, în GaliŃia, a înregistrat succese însemnate. Ruşii
au capturat aproape 400.000 de prizonieri, o cantitate mare de muniŃie şi au împins
trupele austro-ungare până la trecătorile CarpaŃilor, ajungând la localitatea
Stanislav.
În iulie 1916, trupele ruseşti, din care făcea parte şi divizia comandată de
Mannerheim, cuceresc Bucovina de Nord, ajungând la graniŃa României, ceea ce a
contribuit la hotărârea conducătorilor statului român de a intra în război de partea
Antantei2. După intrarea României în război, divizia lui Mannerheim a fost
transferată în toamna lui 1916 (la sfârşitul lui noiembrie) în România şi la 20
decembrie a ajuns lângă Focşani, în subordinea generalului Averescu –
comandantul Armatei a 2-a Române3.
Mannerheim primeşte o brigadă română, care împreună cu Divizia 12 s-a
contopit într-un grup tactic, denumit „Vrancea“ care a trecut la apărare la 40 km de
Focşani.
1
Mareşalul Finlandei Carl Gustaf Emil Mannerheim, Memorii, Editura Militară, Bucureşti, 2011,
p.54.
2
Ibidem, p. 56.
3
Ibidem, p. 57.
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Pentru eroismul său, în luptele de apărare de pe frontul românesc,
Mannerheim a fost decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul“ clasa a III-a4.
Mannerheim a comandat, pe frontul Român, împotriva trupelor austroungare, în lunile mai-iunie 1917, o mare unitate de luptă ruso-română din CarpaŃi,
la vest de Suceava.
Acest episod, de un real interes pentru cititorii români, este descris şi în
Memoriile sale5. Se pare că aici, în anul 1917 s-a conturat decizia sa de a servi
armata Ńării sale în situaŃii critice. După ce dovedeşte competenŃă în timpul luptelor
împotriva forŃelor Austro-Ungare, va fi onorat cu una din cele mai înalte distincŃii
ale Rusiei Imperiale, Crucea Sfântului Gheorghe, clasa IV. După RevoluŃia din
Februarie 1917, în iunie 1917, Mannerheim a fost avansat la gradul de general
locotenent şi ia comanda corpului al 6-lea de cavalerie. Totuşi, a căzut în dizgraŃia
noului guvern comunist care îl privea ca pe unul din ofiŃerii ce nu a susŃinut
revoluŃia. Fiind un anticomunist convins, în septembrie este eliberat din funcŃie. În
decembrie 1917, îşi dă demisia din Armata Roşie şi se întoarce în Finlanda6, unde
garnizoanele ruseşti se molipsiseră de microbul răzvrătirii7.
După ce, în decembrie 1917 a proclamat independenŃa Finlandei, în ianuarie
1918 Senatul noii Finlande independente, avându-l preşedinte pe Pehr Evind
Svinhufvud, îl însărcinează pe Mannerheim cu comanda aproape inexistentei
armate a Finlandei, care avea la acea vreme doar câŃiva soldaŃi ai Gărzii Albe.
Misiunea lui era să apere guvernul în timpul Războiului de IndependenŃă. El a
acceptat poziŃia în ciuda discomfortului pe care îl avea ştiind influenŃa germană în
guvern. Şi-a stabilit sediul în Seinäjoki şi a început acŃiunea de dezarmare a
garnizoanelor ruseşti rămase, ce dispuneau de 42.500 de militari. În timpul acestui
război (Război al LibertăŃii, cum îl numeau „albii“), Manerheim a fost promovat ca
General de Cavalerie, în martie 1918.
După victoria „albilor“, Mannerheim şi-a dat demisia din funcŃia de
comandant al armatei, dezamagit fiind de influenŃa crescândă a Germaniei în
politica şi armata finlandeză. Se temea de reacŃia AliaŃilor faŃă de atitudinea
4

Ibidem, p. 58.
Ibidem, p. 62.
6
Ibidem, p.67.
7
Ibidem, p.73.
5
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progermană a Finlandei în ultimele luni ale Primului Război Mondial. Cautând o
modalitate să se îndepărteze de guvernul finlandez, Mannerheim a plecat în Suedia,
în iunie 1918, să-şi viziteze rudele. Astfel Mannerheim a fost absent în perioada ce
a urmat războiului civil, perioadă nefastă, cu foamete, boli şi procese pentru
judecarea „roşilor“ în închisori. În timpul războiului, el încercase să oprească
„Teroarea albă“ şi închiderea în masă a „roşilor“.
În Suedia, Mannerheim a purtat discuŃii cu diplomaŃi ai AliaŃilor în
Stockholm, prezentându-şi atitudinea de opoziŃie faŃă de politica pro-germană a
guvernului finlandez şi suportul său pentru AliaŃi. În octombrie 1918, a fost trimis
de guvernul finlandez pentru a încerca să obŃină recunoaştera independenŃei
Finlandei de către Marea Britanie şi Statele Unite. În decembrie a fost chemat
înapoi în Finlanda, de la Paris, deoarece a fost ales „Protector al Statului“ (sau
Regent), deŃinând această funcŃie din 12 decembrie, 1918 până în 27 iulie, 1919.
Unii monarhişti doreau, chiar, să îl proclame Rege al Finlandei.
După ce regele Finlandei, Frederic Carol de Hessa, renunŃă la tron,
Mannerheim asigură recunoaşterea Finlandei independente de către Marea Britanie
şi Statele Unite. De asemenea, a obŃinut ajutor de alimente pentru a evita foametea
în Ńară. Cu toate că era un anti-bolşevic înflăcărat, el a refuzat o alianŃă cu forŃele
łariste, comandate de generali „albi“, deoarece acei generali nu ar fi recunoscut
independenŃa Finlandei. După votarea noii constituŃii, Mannerheim participă la
primele alegeri prezidenŃiale, susŃinut de Partidul CoaliŃiei NaŃionale şi de Partidul
Popular Suedez. El a pierdut alegerile în favoarea lui Kaarlo Juho Ståhlberg şi ca
urmare s-a retras din viaŃa publică.
În perioada interbelică, Mannerheim nu a deŃinut nici o poziŃie publică. Asta
s-a datorat în mare măsură faptului că era privit ca o persoană controversată pentru
opoziŃia afişată faŃă de bolşevici, dorinŃa sa pentru intervenŃia Finlandei de partea
forŃelor Ńariste în timpul războiului civil rus şi antipatia socialiştilor finlandezi care
îl vedeau ca „General Alb“. În aceşti ani activităŃile lui au fost mai degrabă
umanitare. El a sprijinit Crucea Roşie Finlandeză şi a creat „FundaŃia Copiii lui
Mannerheim“.
În 1929 a refuzat propunerea radicalilor de dreapta de a deveni dictator
militar de facto, totuşi a susŃinut Mişcarea Lapua, ce ducea politică semi-fascistă.
După ce Pehr Evind Svinhufvud a fost ales preşedinte în 1931, el l-a desemnat pe
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Mannerheim la conducerea Consiliului Apărării Finlandei. În acelaşi timp
Mannerheim a primit promisiunea scrisă ca în eventualitatea unui război să devină
conducător al Finlandei (succesorul lui Svinhufvud, Kyösti Kallio a reînnoit
această promisiune, în 1937). În 1933, Mannerheim a primit titlul de feldmareşal
(nu este totuna cu gradul de mareşal). În acest timp, Mannerheim a câştigat
respectul cetăŃenilor finlandezi, inclusiv a multor socialişti care au început să îl
privească ca pe o adevărată personalitate naŃională. Această stare de spirit a fost
menŃinută de discursuri publice în care susŃinea reconcilierea părŃilor ce au luptat în
războiul civil şi nevoia de concentrare asupra unităŃii naŃionale şi apărării.
Mannerheim a susŃinut industria militară a Finlandei şi a încercat (zadarnic)
să înfiinŃeze o uniune militară cu Suedia. Totuşi, reînarmarea Finlandei nu s-a putut
realiza după cum spera şi astfel nu privea optimist ideea de război. A avut de
asemenea multe dispute cu diverşi miniştri şi a semnat multe hârtii de demisie.
Când negocierile cu Uniunea Sovietică au eşuat în 1939, Mannerheim
acceptă din nou înalta funcŃie de conducător al armatei Finlandei în caz de război.
În mod oficial, devine conducător al armatei după atacul sovieticilor pe 30
noiembrie. Ajutorul său strategic a fost General locotenentul Aksel Airo. Generalul
Rodolf Walden, prieten apropiat al lui Mannerheim, a fost numit reprezentant al
armatei în guvern, din 3 decembrie 1939, până în 27 martie 1940, după care a
devenit ministru al apărării în următorul guvern.
În timpul Războiului de Iarnă şi Războiului de Continuare, Mannerheim a stat
în sediul său de la Mikkeli, dar a făcut, de asemenea, multe vizite pe front. Între
războaie a continuat să fie conducător al armatei, care conform legii ar fi trebuit
cedată din nou preşedintelui (Kyösti Kallio şi Risto Ryti). Războiul de Iarnă s-a
încheiat cu Tratatul de pace de la Moscova, în 12 martie 1940. În acest război de 105
zile, finlandezii au avut la dispoziŃie 9 divizii de 15.000 soldaŃi fiecare, iar sovieticii
45 a câte 18.000 de soldaŃi. De asemenea, echipamentul militar finlandez era total
inferior celui rusesc (324 de tunuri vechi, 112 tunuri antitanc şi 96 de avioane).
Armata roşie a angajat în luptă 3.000 de tancuri şi 2.500 avioane. Pregătirea
superioară a soldaŃilor finlandezi şi buna strategie a lui Mannerheim au învins
superioritatea tehnică şi numerică a inamicului. Pierderile acestui război se estimează
la 48.000 de morŃi şi 158.000 de răniŃi pentru URSS şi 25.000 de morŃi şi 44000
răniŃi de partea finlandeză. Finlandezii au pierdut 61 de avioane, iar ruşii 872.
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În timpul Războiului de Continuare, Mannerheim a menŃinut relaŃiile cu
Germania Nazistă cât de formale posibil şi s-a opus cu succes propunerii lor pentru
un tratat de alianŃă. De asemenea, Mannerheim s-a opus cu stricteŃe ca trupele lui
să treacă graniŃa şi să participe la asediul Leningradului.
Ziua de 4 iunie 1942 a fost o ocazie deosebită pentru Mannerheim. Atunci, la
aniversarea a 75 de ani de viaŃă, guvernul i-a acordat titlul unic de Mareşal al
Finlandei. A fost primul şi singurul finlandez care a primit acest titlu. Adolf Hitler
l-a vizitat cu această ocazie, cu prilejul căreia un tehnician finlandez înregistrează
singurele convorbiri private care s-au păstrat de la Hitler.
În iunie 1944, Mannerheim şi-a dat seama că acceptarea pactului pe care îl
cerea Joachim von Ribbentrop, ministrul de externe al Germaniei, era necesară,
întrucât ofensiva sovieticilor devenea tot mai ameninŃătoare. Chiar şi în acest
moment, Mannerheim reuşeste să păstreze distanŃa faŃă de acest tratat şi astfel
sarcina de semnare a tratatului a căzut pe preşedintele Risto Ryti, iar tratatul este
cunoscut sub numele de Pactul Ryti-Ribbentrop. Acest pact preciza, printe altele,
ca Finlanda să continue războiul cu URSS. În scurt timp Ryti demisionează şi este
urmat de Mannerheim în funcŃia de preşedinte al Finlandei.
Această manevră a fost făcută întrucât se ivise posibilitatea Finlandei de a
ieşi din razboi folosind diplomaŃia şi Mannerheim era în măsură să asigure acest
lucru, dată fiind prestanŃa sa. Germania era slăbită, iar ofensiva de vară a URSS
fusese oprită. IniŃial Mannerheim a refuzat postul, deoarece nu erau posibile alegeri
generale, dar în final a acceptat în urma unui vot parlamentar.
Imediat după terminarea Războiului de Continuare, condiŃiile de pace
impuse Finlandei au fost dure, totuşi nu la fel de dure ca acelea impuse statelor ce
urmau să sfârşească după Cortina de Fier. În ciuda concesiilor teritoriale masive,
Finlanda îşi păstra independenŃa, sistemul politic pluripartit şi economia de piaŃă.
Cu toate acestea, Finlanda a fost nevoită să achite despăgubiri de război masive şi
să lupte în războiul din Laponia împotriva trupelor germane din nordul Ńării.
Mannerheim demisionează din funcŃia de preşedinte pe 4 martie 1946, din
motive de sănătate. A fost urmat în funcŃie de Juho Kusti Paasikivi, un prim
ministru filorus.
După demisia de la preşedinŃie, Mannerheim pleacă în Lohja, intenŃionând
să-şi petreacă restul vieŃii acolo. Din păcate, în iunie 1946 a trebuit să facă o
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operaŃie de urgenŃă, iar în octombrie, acelaşi an, a fost diagnosticat cu ulcer
duodenal. La începutul anului 1947, i s-a recomandat să meargă în sanatoriul
Valmont din Montreux, ElveŃia pentru refacere şi pentru a-şi scrie memoriile.
Valmont a fost principala reşedinŃă a lui Mannerheim pentru restul vieŃii. Totuşi, se
întorcea regulat în Finlanda şi a vizitat Suedia, FranŃa şi Italia.
Carl Gustaf Emil Mannerheim a murit pe 28 ianuarie, 1951 la spitalul din
Lausanne, ElveŃia. A fost înmormântat pe 4 februarie în cimitirul Hietaniemi, din
Helsinki, în cadrul unor funeralii de stat. A rămas în memoria finlandezilor până în
ziua de astăzi ca unul dintre cei mai mari oameni de stat ai Finlandei. A fost ales la
5 decembrie 2004, drept cel mai mare finlandez în cadrul concursului televizat
„Cei mai mari finlandezi“. Un film despre viaŃa lui Mannerheim a fost turnat în
anul 2009, de către regizorul Renny Harlin.
Cariera militară
• Locotenent colonel, 7 octombrie 1904
• Colonel, 29 noiembrie 1905
• General maior, 13 februarie 1911
• General locotenent, 25 aprilie 1917
• General al cavaleriei, 7 martie 1918
• Feldmareşal (distincŃie între generali, a nu se confunda cu mareşal), 19 mai
1933
• Mareşal al Finlandei (la aniversarea a 75 ani), 4 iunie 1942
DecoraŃii şi Onoruri
• Cavaler (1902), OfiŃer (1910), Crucea Mare (1939), al Legiunii de Onoare
(FranŃa)
• Ordinul Sf. Anna, gradul II (Imperiul Rus) (1906)
• Ordinul Sf. Stanislaus, clasa II (Imperiul Rus/Polonia) (1906)
• Ordinul Sf. Vladimir, gradul IV (Imperiul Rus) (1906)
• Cavaler clasa IV, Crucea Sfântului Gheorghe (Imperiul Rus) (1914)
• Crucea LibertăŃii, clasa IV, Ordinul Crucii LibertăŃii (Finlanda) (1918)
• Comandor Marea Cruce, Ordinul Sabiei (Suedia) (1918)
• Cavaler Ordinul Seraphim (Suedia) (1919)
• Cavaler Ordinul Elefantului (Danemarca) (1919)
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• Crucea de Fier, clasa I şi II (1918) cu 1939 bare (1942) şi Crucea

Cavalerului Crucii de Fier (1942) cu Frunze de Stejar (1944) (Germania)
• Cavaler Marea Cruce, Ordinul Imperiului Britanic (GBE) Regatul Unit
(1938)
• Cavaler al Crucii Mannerheim, clasa I şi II, Ordinul Crucii LibertăŃii
(Finlanda) (1941)
• Ordinul Mihai Viteazul, clasa I (România) (1941).
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EVOLUłIA COMUNICAłIILOR ŞI GLOBALIZAREA
COMMUNICATIONS'' EVOLUTION AND GLOBALIZATION
General-maior (r) prof. cons. dr. Constantin MINCU*
Articolul prezintă, pe scurt, unele opinii privind interdependenŃele între
dezvoltarea sistemelor de comunicaŃii electronice de-a lungul timpului şi fenomenele
complexe şi dinamice ale globalizării, în mod deosebit în ultimii 20 de ani. Sunt argumente
credibile că sistemele moderne, rapide şi sigure de comunicaŃii diseminate în oricare punct
de pe glob se constituie în catalizator şi accelerator al globalizării, în mod deosebit prin
gradul de penetrare al internetului.
Cuvinte cheie: globalizare, IT&C, internet, telefonie, telegrafic, radiocomunicaŃii,
sateliŃi de comunicaŃii.
In this article are presented, in a short manner, some opinions regarding the
interdependencies between electronic communications systems development along the time
and the globalization phenomenon, especially in the past 20 years.
There are credible arguments that the modern, reliable, secured and disseminated
communications systems are constituting as a catalyst and an accelerator to the
globalization, especially trough Internet penetration grade.
Keywords: Globalization, IT&C, Internet, Telephony, Telegraphy, Radio
communications, Communications Satellites.

Introducere
ocietatea mondială contemporană este caracterizată în ultimii
douăzeci de ani, de accelerarea proceselor de globalizare şi de
integrare regională, concomitent cu persistenŃa unor acŃiuni opuse
având ca finalitate propusă fragmentarea statală, izolarea pe criterii etnice,
religioase şi de altă natură. Fără a intra, în acest articol, în analizarea genezei
fundamentării principalelor tendinŃe şi idei şi consolidării fundamentelor
globalizării în lumea de astăzi şi în viitorul previzibil putem să observăm că între
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globalizare şi dezvoltarea, în decursul istoriei recente, a mijloacelor de comunicare
între comunităŃi, state, autorităŃi, cetăŃeni, de la scară locală la începuturi, la scara
globală a Internetului şi a altor reŃele de astăzi există o legătură strânsă, biunivocă.
Numeroşi autori de prestigiu străini şi români au scris şi continuă să scrie
studii, cărŃi1, articole şi comunicări despre geneza, iniŃiatorii, beneficiarii principali
şi perdanŃii fenomenelor complexe şi contradictorii ale globalizării. Nu lipsesc nici
teoriile conspiraŃioniste mai vechi. (Societatea Secretă Illuminati, 1776 şi acŃiunile
acesteia, îndeosebi în perioada 1830-1871, finalizate printr-un controversat „Plan
pentru accelerarea instaurării Noii Ordini Mondiale”) şi mai noi, implicând
forŃe ale neoimperialismului şi ale unor instituŃii supranaŃionale (O.N.U., F.M.I.,
Banca Mondială, Uniunea Europeană, etc.).
Aceste presiuni globaliste precum şi dezvoltările rapide în tehnologie şi, în
special, în domeniul informaŃional determină, în opinia analiştilor, în mod cert şi cu
o dinamică, din ce în ce mai accentuată, schimbări majore în toate planurile
activităŃilor umane (politice, economice, financiare, administrative, militare etc.)
transformând lumea într-o entitate comunicaŃională şi acŃională globală cu
numeroase interconexiuni de afaceri, financiar-bancare, general-umane, militare
care generează atât stabilitate cât şi luni şi dureroase perioade de instabilitate, crize
de tot felul şi fenomene profund negative aşa cum este de pildă terorismul
internaŃional.
În articol voi încerca să prezint, pe scurt, principalele progrese în domeniul
comunicaŃiilor electronice de la primele realizări din secolul XIX şi până astăzi,
când oricare cetăŃean al lumii poate comunica (cu mijloacele şi tehnologia
existente) cu alt cetăŃean din comunitatea locală din altă zonă, regiune geografică
extinsă şi continent utilizând transmisiunile de voce, date, videoconferinŃă şi
televiziune, prin mijloace diverse de propagare şi transport.
Este de remarcat că de la telegraful electric al lui Samuel Morse (1837) şi
până la performanŃele actuale ale reŃelelor globale numite INTERNET de astăzi s-a
parcurs o distanŃă uriaşă în realizări tehnice şi performanŃe cantitative şi calitative
de neimaginat. Statisticile arată că la sfârşitul anului 2010 la o populaŃie totală a
lumii de 6,846 miliarde de oameni, sunt deja 2 miliarde de conexiuni la internet,
reprezentând o rată de penetrare de 28,7% (Europa: 813 milioane locuitori, 475
milioane conexiuni, 58,4% rată de penetrare; România: 21,9 milioane locuitori,
7,786 milioane de utilizatori, 35,5% rată de penetrare). SituaŃia cu mai multe detalii
le voi prezenta în anexe (datele sunt din 30.12.2010).
1
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Câteva repere istorice
Nevoia de comunicare la distanŃe mari este o constantă istorică a omenirii
existând informaŃii despre încercări empirice şi unele realizări încă din anul 3000
î.c. (focuri pe dealuri, curieri, semnalizare cu alte mijloace, iar mai târziu începând
cu secolul XIX prin comunicaŃii bazate pe curentul electric, iar în anii noştri prin
comunicaŃii electronice de mare complexitate tehnologică şi cu o dezvoltare
globală (reŃelele de sateliŃi, reŃelele de fibră optică şi cabluri clasice, radioreleele pe
microunde, staŃiile radio în diferite game de frecvenŃe). Aceste reŃele asigură, în
final, baza fizică a Internetului şi a reŃelelor de telefonie fixă şi mobilă, precum şi
transportul emisiunilor T.V. şi radio şi oricare punct de pe glob.
Nu este o simplă coincidenŃă că avansul în cercetare, producŃie şi
implementare a unor noi mijloace şi sisteme începând cu 1837 şi până astăzi au
consolidat şi grăbit unele fenomene ale globalizării (prin rolul esenŃial al
comunicării de distanŃă) precum şi relaŃia inversă - presiunile marilor actori politici
şi militari internaŃionali, precum şi ale marilor corporaŃii multinaŃionale aflate în
plină expansiune au oferit cadrul propice pentru încurajarea inventatorilor (fonduri
băneşti, crearea unor condiŃii propice de lucru, dotarea laboratoarelor, acces la
informaŃii etc.).
Din multitudinea de date istorice cu realizări notabile menŃionez doar
câteva. Mai multe informaŃii utile pentru cei interesaŃi se pot găsi în cartea
Generalului de Brigadă Ion Cerăceanu, Comandamentul ComunicaŃiilor şi
Informaticii – 65 de ani de istorie2.
a. În domeniul telefoniei şi telegrafiei pe fir:
• ApariŃia telegrafului electric pe fir – 1837, Samuel Morse;
• Inventarea telefonului – 1854.
• 1865 – ÎnfiinŃarea primei organizaŃii globale din lume, astăzi cu
192 membri, de pe toate continentele – Uniunea InternaŃională pentru
comunicaŃii (U.I.T./I.T.U). România este membru fondator.
• Începând cu 1865 se dezvoltă instalarea de cabluri terestre şi
subacvatice statale şi regionale, în 1866-1867 se realizează primul cablu subatlantic
între SUA şi Marea Britanie.
• În 1930 apare telexul utilizat pe larg până în anii 1990 (inclusiv în
România şi Armata Română).
b. În domeniul transmisiunilor radio, TV, satelit:
• În 1872 întreprinde cercetări privind telegrafia fără fir americanul
Loomis Mahlou;
• 1888 – Hertz descoperă undele electromagnetice;
2

Gl. Bg. Ion CERĂCEANU, Comandamentul ComunicaŃiilor şi Informaticii – 65 de ani de istorie.
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• 1894 – Inventatorul G. Moscani realizează experimente privind
transmisiunile prin unde radio, independent realizează progrese Raesul Popau şi
Tesla;
• 1901 – Cercetări avansate în realizarea transmisiunilor radio ale
românului Dragomir Hurmizescu;
• 1902 – Prima transmisiune radio a vocii umane;
• 1917 – Prima legătură radio avion-sol;
• 1917-1960 – Dezvoltarea puternică a transmisiunilor radio în
domeniul militar, guvernamental şi comercial;
• 1962 – SUA lansează primul satelit de telecomunicaŃii
geostaŃionar;
• 1964 – Se ia decizia realizării reŃelei INTELSAT iar în 1965 se
lansează satelitul INTELSAT – 1. De atunci şi până astăzi au apărut alte numeroase
reŃele satelitare (IMMARSAT, EUTELSAT, IRIDIUM, INTERSPUTNIK, etc.)
sateliŃi de comunicaŃii geostaŃionară sau aflaŃi pe orbite polare. Producătorii au fost
la început SUA, URSS şi mai apoi Marea Britanie, FranŃa, Italia, Germania, China
şi India. În acest domeniu au început să opereze din ce în ce mai hotărât companii
multinaŃionale şi alte coaliŃii bazate pe interese comerciale, mass-media şi militare.
c. În domeniul tehnicii de calcul electronic şi al Internetului:
• De fapt relaŃia biunivocă globalizare-comunicaŃii devine mai
consistentă, mai vizibilă şi cu efecte majore pentru evoluŃiile actuale şi viitoare din
toate domeniile vieŃii sociale economice, financiare, militare şi de altă natură, odată
cu începuturile Internetului şi ale evoluŃiilor rapide în domeniul tehnicii de calcul,
al microprocesoarelor şi al aplicaŃiilor software complexe de operare, precum şi a
celor dedicate rezolvării unor probleme complexe din domeniul managementului
economic şi financiar, al administraŃiei, al băncilor, mass-media, din domeniul
militar etc. Iată, în continuare, câteva date semnificative:
• 1967 – Începe la iniŃiativa Armatei SUA şi cu sprijinul unor
universităŃi – realizarea primului nucleu a ceea ce numim azi Internet;
• 1967- Apare compania INTEL – producătoare de microprocesoare;
• 1969 – Se extinde şi consolidează ARPANETUL, prin cooptarea
unor specialişti americani din universităŃile de prestigiu;
• 1970 – Apare binecunoscuta dischetă;
• 1971 – ARPANETUL (SUA) ajunge la 15 noduri cu 23 de hosturi.
Este de reŃinut anul şi numărul mic de componente pentru a se compara cu datele
existente în 2010 (Internet pentru 2 miliarde de oameni, conectaŃi la mii de locaŃii,
prin miliarde de conexiuni, în numai 39 de ani);
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„chip”;

americani;
personal;

• 1971 – apare primul procesor INTEL, cunoscut sub numele de
• 1972 – Se introduce e-mailul pe ARPANET;
• 1972 – Apare prima reŃea locală – LAN numită ETHERNET;
• 1973 – Vorbim deja de Internet prin realizările cercetătorilor
• 1981 – IBM realizează primul „P.C.” banalul de acum computer

• 1982 – sunt în lume 5,5 milioane de P.C.-uri, iar acum în 2011
peste 4 miliarde;
• Apare utilul şi prietenosul MOUSE, care face mai uşoară interfaŃa
om-maşină;
• 1985 – Microsoft lansează prima aplicaŃie software de operare
WINDOWS 1.0;
• 1991 – Important pentru România, - se realizează primele
conexiuni Internet pentru unele universităŃi (EvoluŃie: de la zero utilizatori în 1990
– la 7,786 milioane în decembrie 2010).
• 1992 – În lume sunt 65 milioane de PC-uri şi 1 milion de hosturi.
• 1992 – Se poate afirma că Internetul este globalizat;
• 1993 – Apare domeniul.ro;
• 1996 – CetăŃenii şi instituŃiile din peste 100 de Ńări sunt conectaŃi la
Internet;
• 1997 – Apare conceptul de EXTRANET;
• 1998 – Apare conceptul de GRID, reŃea extinsă de noduri puternic
interconectate;
• 2000 – 100 de milioane de sisteme de calcul în Internet cu 250 de
milioane de oameni interconectaŃi, iar în SUA 36% din locuinŃe sunt
interconectate;
• 2007 – Se poate afirma cu argumente solide că societatea
contemporană este dominată de puterea şi facilităŃile Internetului în toate
componentele sale (politică-alegeri, afaceri, finanŃe, sisteme bancare, apărare,
securitate, mass-media, cetăŃeni);
• 2007 – Apar şi se consolidează în conştiinŃa unui public din ce în
ce mai larg reŃelele şi site-urile populare de socializare şi comunicare (My Space,
Facebook, You Tube).
Unele concluzii
Începând cu anul 1985 în lume s-au produs importante schimbări
geopolitice, cu urmări majore în domeniul economiei, finanŃelor, sistemelor şi
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alianŃelor de apărare etc. Au apărut noi state, în 1991 s-a destructurat URSS,
NATO şi Uniunea Europeană au primit ca membri cu drepturi depline noi Ńări, între
care şi România.
Fenomenele complexe şi multidisciplinare ale globalizării s-au accelerat
după 1991, iar fenomenul a coincis cu explozia sistemelor globale de comunicare,
între care rolul cel mai important revine Internetului. Se poate afirma, cu acoperire
în realitate, că prin Internet se fac transferări de bani, se joacă pe burse, se participă
la licitaŃii, se cumpără şi se vând bunuri şi servicii în timp real.
Nu în ultimul rând – prin comunicare liberă se extind valorile democratice
în zone până acum închise, iar informaŃiile de interes public sunt instantaneu aduse
la cunoştinŃa celor interesaŃi (cu efecte benefice sau nu în funcŃie de actorii
implicaŃi).
Sistemele militare şi alianŃele de apărare multinaŃionale utilizează, pe larg,
toată gama de echipamente şi servicii electronice în scopul eficientizării actelor de
comandă şi control şi utilizării rapide a sistemelor de arme.
Şi România a făcut progrese importante în domeniul sistemelor de
comunicaŃii cu utilizări diverse şi al Internetului. În 2008 potrivit datelor existente
existau 7,4 milioane de utilizatori Internet (locul 10 în Europa) cu o rată de
penetrare de 33,4% (48,9% în Europa).
În perioada 2008-2010 în Ńara noastră a fost încetinit ritmul creşterii
numărului de utilizatori: 7,786 milioane (decembrie 2010), rată de penetrare 35,5%
(25,4% media în Europa). Aşa a ajuns pe locul 44, la procentul de penetrare în
Ńările Europene, undeva pe la coada clasamentului (după noi sunt doar Ucraina
(33,7%), Bosnia (31,2%), Moldova (30,0%), Kosovo (20,8%), Vatican (11,2%)).
Globalizarea are câştigători (puŃini) şi perdanŃi (mai mulŃi şi mai naivi).
Cred că cei care înŃeleg mai bine rolul şi locul sistemelor de comunicare (Internetul
şi altele) au o şansă în plus în găsirea unui loc mai bun din punct de vedere al
dezvoltării umane, pe micuŃa planetă Pământ.
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SISTEME IT&C ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII
IT&C SYSTEMS IN THE GLOBALIZATION AGE
General-locotenent (r) prof. univ. dr. Cristea DUMITRU*
Oriunde ai merge astăzi în lume vezi pe cineva vorbind, transmiŃând mesaje sau
navigând pe internet de pe telefonul mobil, laptop sau PDA. Tehnologia informaŃiei şi
comunicaŃiile au devenit omniprezente şi modifică fiecare aspect al modului în care
oamenii îşi trăiesc vieŃile. Progresul înregistrat de capacitatea noastră de a comunica şi
procesa informaŃiile în format digital remodelează economiile şi societăŃile multor Ńări de
pe mapamond. Sistemele, reŃelele şi serviciile din domeniul tehnologiei informaŃiei şi
comunicaŃiilor asigură suportul tehnic al activităŃii fiecărui stat şi au început să devină
esenŃiale în existenŃa zilnică a oamenilor, mediului de afaceri şi guvernelor. Pe măsura
manifestării tot mai pregnante a fenomenului globalizării, sistemele IT&C au tendinŃa de a
deveni tot mai descentralizate, interconectate şi interdependente. Trăim într-o lume în care
distanŃele sunt şterse de tehnologie.
Cuvinte cheie: IT&C; tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiile; sisteme IT&C;
globalizare; e-services.
Wherever you go today in the world you may see someone talking, texting or surfing
the Internet on his mobile phone, laptop or PDA. The information technology and
communications have become ubiquitous and change every aspect of the way the people
live their lives. The progress made by our ability to communicate and process the
information digitally is reshaping the economies and societies of many states on the globe.
The systems, networks and services provided by the information technology and
communications field ensure the technical support of every state and started to become
essential to the day to day human, business and governments existence. As the globalization
phenomenon ever strongly manifests, the IT&C systems tend to be more decentralized,
*
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interconnected and interdependent. We are living in a world where the distances are wiped
away by the technology.
Keywords: IT&C; information technology and communications; IT&C systems;
globalization; e-services.

Introducere
ema globalizării este îndelung dezbătută şi preocupă deopotrivă
politicienii, economiştii, oamenii de afaceri şi oamenii de ştiinŃă.
Globalizarea este un fenomen inevitabil în istoria dezvoltării umane,
ce creează relaŃii interumane mai strânse prin schimbul de bunuri şi produse
Apreciem însă că doar în ultimele câteva decenii ritmul acestei integrări globale a
devenit mai dinamic datorită evoluŃiilor fără precedent din domeniile tehnologiei,
comunicaŃiilor, ştiinŃei, transporturilor şi industriei.
Globalizarea indică patru tipuri de fluxuri peste graniŃe, anume: fluxuri de
bunuri şi servicii, fluxuri de persoane, fluxuri de capital şi fluxuri de tehnologie.
Una dintre consecinŃele globalizării o constituie îmbunătăŃirea relaŃiilor dintre
dezvoltatorii aceluiaşi tip de industrie din diferite părŃi ale lumii, dar şi o erodare a
suveranităŃii naŃionale asupra sferei economice. Fondul Monetar InternaŃional
defineşte globalizarea ca fiind creşterea în interdependenŃă economică a Ńărilor din
întreaga lume, prin creşterea volumului şi a varietăŃii tranzacŃiilor de bunuri şi
servicii peste graniŃe, fluxul de capital internaŃional mult mai liber şi mai rapid, dar
şi o difuziune mai largă a tehnologiei. [1]
Unii teoreticieni ai globalizării consideră că aceasta este un sistem sau un
fenomen complex, uneori ambivalent, chiar contradictoriu, care evoluează
independent de voinŃa sau opŃiunea noastră. Există multe definiŃii ale globalizării şi
tot atât de numeroase sunt şi aspectele care ilustrează paradigma sa, printre acestea
regăsindu-se un aspect care le domină în mod semnificativ pe celelalte, respectiv
dinamica fenomenului de globalizare. Acesta este un element definitoriu pentru
societăŃile moderne, fără a fi însă întotdeauna echivalent cu libertatea de dezvoltare
şi păstrare a valorilor specifice fiecărei societăŃi în parte. Dinamica rezidă din
însăşi opoziŃia dintre efectele globalizarii, aceasta individualizând şi centralizând,
ameninŃând serios simŃul apartenenŃei la comunităŃile naŃionale şi suveranitatea
statelor, concentrând practic puterea în organizaŃiile economice transnaŃionale.
Întrucât obiectul acestui studiu nu îl constituie analizarea exhaustivă a
implicaŃiilor sociale sau economice ale fenomenului globalizării, vom pune
accentul îndeosebi pe modul în care au evoluat şi se manifestă în epoca globalizării
cele mai sensibile resurse ale societăŃii moderne, tehnologia informaŃiei şi
comunicaŃiile.

T
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InfluenŃa IT&C asupra mediului de afaceri în era globalizării
Sub presiunea internaŃionalizării economiei de piaŃă, mediul de afaceri se
adaptează continuu, mare parte din schimbări fiind facilitate şi chiar cauzate de
dezvoltările obŃinute în domeniul IT&C. Cea mai importantă şi vizibilă dintre
schimbările survenite în mediul de afaceri globalizat şi în special în societăŃile
industrializate o reprezintă, în opinia noastră, mutarea accentului de pe produse pe
servicii. Se observă o creştere semnificativă a perceperii anumitor produse ca fiind
elemente sau componente ale unor servicii mai ample pe care companiile le oferă
clienŃilor. Companiile colaborează cu clienŃii pentru identificarea nevoilor,
definirea strategiilor, livrarea produselor necesare, instruirea clienŃilor pentru
utilizarea corespunzătoare a produselor, asigurarea mentenanŃei şi supravegherii
produselor, precum şi asistarea clienŃilor pentru identificarea nevoilor de
modernizare a produselor. În unele situaŃii, produsul nu este niciodată livrat
clientului, compania operând, pur şi simplu, produsul în beneficiul clientului.
Domeniul IT&C este responsabil pentru acest nou model de a face afaceri
din mai multe motive. Tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiile favorizează
interacŃiunea sporită dintre producători şi clienŃi şi permite ca serviciile oferite să
fie superior personalizate nevoilor anumitor clienŃi. Mai mult, pe măsură ce
serviciile domină activităŃile economice, mecanismele de livrare se schimbă, iar
IT&C devine suportul de distribuŃie principal. O companie care deŃinea în trecut
autovehicule pentru livrarea echipamentelor de testare utilizează în prezent legături
de date de mare viteză pentru furnizarea rezultatelor testărilor, clienŃii beneficiind
direct de serviciul de testare, fără a mai achiziŃiona echipamentele de testare ca
atare.
Tehnologia informaŃiei şi comunicaŃiile influenŃează, în bună măsură, în era
globalizării, structura companiilor. În perioada în care informaŃiile erau puŃine, iar
comunicaŃiile erau dificile şi costisitoare, prosperau marile companii
multifuncŃionale, organizate ierarhic, care permiteau managementul şi utilizarea
eficientă a informaŃiilor. La fiecare nivel al organizaŃiei, managerii analizau şi
combinau puŃinele informaŃii disponibile şi transmiteau instrucŃiunile necesare
subordonaŃilor care, în mod obişnuit, aveau puŃine informaŃii şi acces limitat la
ceea ce se întâmpla în restul organizaŃiei. În principiu, structurile de management
eficient al informaŃiei erau rare, iar atunci când astfel de structuri funcŃionau erau
folosite în scopuri multiple. Rezultatul îl reprezentau mari corporaŃii care realizau
managementul mai multor tipuri de afaceri, foarte diferite.
Pe măsură ce volumul informaŃiilor a devenit foarte mare şi accesibilitatea
acestora nu mai era o problemă, acele structuri organizaŃionale nu se mai justificau.
În prezent, fluxul de informaŃii este pur şi simplu prea mare pentru a mai fi doar la
dispoziŃia managerilor. Sarcina coordonării activităŃilor între diferitele structuri ale
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unei organizaŃii este delegată chiar acelor structuri, acestea trebuind să comunice
unele cu altele pentru a înŃelege care sunt nevoile şi ce poate oferi fiecare dintre
ele. În unele cazuri a devenit evident faptul că nu mai este productiv ca structuri cu
funcŃiuni foarte diferite să mai facă parte din aceeaşi organizaŃie. Dacă aceste
structuri reuşesc să facă schimb de informaŃii şi să îşi coordoneze activităŃile fără
intervenŃia unui manager comun, atunci ele devin eficiente independent. Atunci
când disponibilitatea şi managementul informaŃiilor nu mai reprezintă constrângeri
se micşorează, în mod corespunzător, nevoia de a folosi o ierarhie unică de
management al informaŃiei pentru efectuarea mai multor funcŃiuni diferite. Pe cale
de consecinŃă, cheia succesului în afaceri pare a fi realizarea de parteneriate
valoroase, în detrimentul integrării unor activităŃi diversificate într-o singură
companie. Prin facilitarea accesului la fluxul de informaŃii, IT&C creează
premisele funcŃionării unei game mai bogate şi mai variate de structuri de
management.
Noile planuri de afaceri facilitate de dezvoltarea IT&C ridică şi un set nou de
dificultăŃi pentru cei ce le adoptă. InteracŃiunile strânse dintre clienŃi şi furnizori
vor permite oferirea unor produse şi servicii foarte mult particularizate, iar
comunicarea informaŃiilor despre cerinŃe, particularităŃi şi procese va face mai
uşoară stabilirea unor relaŃii de afaceri de succes. Cu toate acestea, considerăm că
această evoluŃie se face în detrimentul menŃinerii secretului asupra unor
caracteristici proprii cumpărătorilor, distribuitorilor sau partenerilor de afaceri.
Modul în care domeniul IT&C afectează practicile mediului de afaceri şi societăŃile
în era globalizării va depinde de gradul în care diferiŃi indivizi sau culturi diferite
vor realiza echilibrul dintre confidenŃialitate şi eficienŃa afacerilor. Acest conflict
de valori va determina apariŃia unei întregi noi industrii de intermediari de
încredere, care va permite părŃilor să schimbe informaŃiile dintre ele în mod
anonim. În acest sens, merită menŃionate plata online, prin card; magazinele
virtuale; consultaŃiile medicale online, toate aceste servicii beneficiind de suportul
sistemelor IT&C.
Utilizarea eficientă a sistemelor IT&C pentru livrarea serviciilor finale
necesită un set de servicii de infrastructură. Apreciem, de exemplu, că pentru
transmiterea fluxurilor de date din domeniile medicale, financiare, guvernamentale,
precum şi a multor altor tipuri de servicii, este necesară asigurarea unui serviciu de
infrastructură de securitate care să blocheze orice încercare de alterare sau
sustragere a conŃinutului informaŃiilor din reŃea.
Serviciile IT&C de infrastructură
Securitatea
Domeniul IT&C evoluează continuu datorită progresului tehnologic,
mediului de afaceri şi presiunilor exercitate de competitivitatea din toate sectoarele
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economiei. În pofida naturii sale dinamice, apreciem că domeniul IT&C este
responsabil şi pentru asigurarea securităŃii comunicaŃiilor şi proceselor subsecvente
acestora. Creşterea explozivă a utilizării reŃelelor pentru a conecta diversitatea
sistemelor informatice a determinat, cu relativă uşurinŃă, obŃinerea informaŃiilor,
comunicarea şi controlul acestor sisteme de la mare distanŃă. Datorită creşterilor de
productivitate obŃinute şi a noilor capabilităŃi furnizate de aceste sisteme conectate
în reŃea, acestea au fost încorporate într-un număr foarte mare de aplicaŃii civile,
incluzând domeniile educaŃiei, sănătăŃii, comerŃului, ştiinŃific şi ingineriei,
divertismentului etc.
Majoritatea oamenilor utilizează componentele sistemelor IT&C – în special
calculatoare de birou conectate la Internet şi telefoane mobile – care permit
mesageria electronică, mesageria instant, schimbul şi descărcarea de sunete şi
imagini, comerŃ online, căutare de informaŃii, jocuri interactive, precum şi servicii
de telefonie. Oamenii lucrează, de asemenea, cu tehnologii informatice care conduc
procesele zilnice din industrie şi administraŃie, pe care se bazează entităŃile
economice pentru realizarea unei game largi de funcŃiuni precum proiectarea,
producŃia, inventarierea, efectuarea vânzărilor şi plăŃilor, stocarea şi identificarea
informaŃiilor, educaŃia şi instruirea, cercetarea şi dezvoltarea.
Tehnologiile IT&C – calculatoare, dispozitive de stocare în masă a
informaŃiilor, componente de reŃea şi ale reŃelelor de mare viteză, cum ar fi ruterele
şi comutatoarele, sistemele şi aplicaŃiile software, dispozitivele integrate şi cele
fără fir, precum şi Internetul în sine – sunt în prezent esenŃiale pentru toate
activităŃile umane subscrise erei globalizării. Sistemele de calcul controlează
managementul centralelor electrice, barajelor, sistemului energetic naŃional,
sistemelor de control ale traficului aerian, sistemelor de distribuŃie a utilităŃilor
publice, sistemului financiar etc.
Există un consens larg printre experŃii din domeniul IT&C în privinŃa
importanŃei hotărâtoare a securităŃii pentru asigurarea tuturor serviciilor finale de
către sistemele IT&C. Securitatea reală pentru afacerile intermediate de sistemele
IT&C trebuie să fie garantată pe tot parcursul desfăşurării afacerilor şi încă de la
lansarea acestora. Pe măsură ce problemele de securitate devin tot mai complexe şi
mai solicitante, multe companii vor prefera să achiziŃioneze soluŃii de securitate de
la firme de specialitate, decât să îşi dezvolte şi să îşi menŃină propriile proceduri de
securitate. Datorită faptului că economia globalizată a serviciilor are un pronunŃat
caracter de „câştigătorul ia totul”, multe grupuri de interese sau chiar naŃiuni sunt
tentate să adopte strategia atacării sau coruperii sistemelor IT&C.
Riscurile cu care se confruntă sistemele IT&C nu sunt întotdeauna bine
conştientizate, fie că acestea sunt cauzate de atacurile provocate de factorul uman,
de catastrofe naturale sau deficienŃe de ordin tehnic.
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Atacurile cibernetice au evoluat la un nivel de complexitate fără precedent.
Experimente simple devin astăzi activităŃi complexe desfăşurate în scopul obŃinerii
de profituri economice sau din raŃionamente politice. Atacurile cibernetice de
amploare împotriva Estoniei, Lituaniei şi Georgiei sunt cele mai mediatizate
exemple ale unei tendinŃe larg răspândite. Numărul foarte mare de viruşi, viermi
informatici şi alte forme de malware, răspândirea bootneturilor şi creşterea
continuă a numărului de spamuri confirmă gravitatea problemei.
DependenŃa ridicată de sistemele IT&C, interconectarea şi interdependenŃa
transfrontalieră a acestora în cadrul complexului economiei globalizate, precum şi
vulnerabilităŃile şi ameninŃările cu care se confruntă sporesc nevoia de abordare a
problemei securităŃii şi rezilienŃei acestora dintr-o perspectivă sistemică, ca primă
linie de apărare împotriva atacurilor şi deficienŃelor tehnice.
Diversitatea, deschiderea, interoperabilitatea, facilitatea utilizării,
transparenŃa, responsabilitatea şi posibilitatea auditării diferitelor componente,
precum şi concurenŃa reprezintă motoarele evoluŃiilor în materie de securitate a
tehnologiei informaŃiei şi comunicaŃiilor.
Problema securităŃii cibernetice determina Forumul Economic Mondial să
estimeze că există o probabilitate cuprinsă între 10 şi 20% de apariŃie a unei
distrugeri majore a sistemelor IT&C în următorii 10 ani, cu un cost economic
global potenŃial de aproximativ 250 miliarde USD. [2] Mai mult, la nivelul
diferitelor organizaŃii politice şi militare internaŃionale, situaŃia este tratată cu
maximă seriozitate. În 2006, Uniunea Europeană adoptă strategia pentru o societate
informaŃională mai sigură, iar la nivel tactic şi operaŃional, strategia consolidează
totodată rolul AgenŃiei Europene pentru Securitatea ReŃelelor Informatice şi a
Datelor (ENISA), înfiinŃată în 2004, pentru a contribui la garantarea unui nivel
ridicat şi eficace de securitate a reŃelelor şi a informaŃiei în Uniunea Europeană şi la
dezvoltarea culturii securităŃii reŃelelor şi a informaŃiei în beneficiul cetăŃenilor
europeni, a consumatorilor, a întreprinderilor şi a administraŃiilor. ActivităŃile
NATO privind politica comună în domeniul apărării împotriva criminalităŃii
cibernetice sunt concretizate prin funcŃionarea în cadrul AlianŃei a AutorităŃii de
Management pentru Apărare Împotriva CriminalităŃii Cibernetice şi a Centrului de
ExcelenŃă pentru Apărare Împotriva CriminalităŃii Cibernetice. În acelaşi context,
menŃionăm şi evoluŃiile internaŃionale în domeniu, în special principiile G8 cu
privire la protecŃia sistemelor IT&C [3], RezoluŃia 58/199 a Adunării Generale a
ONU privind crearea unei culturi mondiale a securităŃii cibernetice şi protecŃia
infrastructurilor critice de informaŃie şi recenta recomandare a OECD privind
protecŃia infrastructurilor critice de informaŃie.
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Fără o securitate cibernetică eficientă, considerăm că putem asista în
următorii ani la compromiterea, pe scară largă, a informaŃiilor sensibile din
domeniile privat, instituŃional şi de afaceri.
Efectuarea plăŃilor prin intermediul sistemelor IT&C
Unul dintre avantajele esenŃiale ale noilor tehnologii informatice îl reprezintă
costul foarte scăzut al informaŃiilor şi al serviciilor oferite în întreaga lume. Din
păcate, în prezent nu există o modalitate satisfăcătoare de a gestiona uriaşul volum
de plăŃi mici (aşa-numitele micro-plăŃi) care sunt generate de serviciile online.
Serviciile cu abonament nu sunt practice pentru utilizatorii ocazionali, iar costurile
de procesare a plăŃilor prin cardurile de credit sunt prohibitive pentru tranzacŃiile
mici.
Această servitute a efectuării plăŃilor prin sistemele IT&C îşi găseşte
rezolvarea prin utilizarea noii tehnologii Near Field Communications (NFC),
devenită standard pentru sistemul de plată cu telefonul mobil, transformând de fapt
telefonul în card bancar. Practic, telefonul încorporează informaŃiile cardului
bancar, iar datele sunt citite printr-o conexiune wireless cu o rază de acŃiune de
doar 10-20 cm. Serviciul de microplăŃi cu telefonul mobil cunoaşte astfel un
adevărat boom, după o perioadă în care s-au derulat doar teste şi proiecte-pilot.
Validarea informaŃiilor în sistemele IT&C
Dezvoltările din domeniul IT&C determină o expansiune fără precedent a
numărului şi tipului de canale prin care pot fi transmise informaŃiile. Avantajele de
care beneficiau grupurile mici de interese care controlau informaŃiile sunt în
prezent puternic afectate, iar beneficiile accesului la informaŃii au devenit larg
răspândite, în orice colŃ al lumii.
Această realitate aduce, în opinia noastră, şi dezavantajul proliferării
canalelor de informaŃii cu conŃinut fals, de inducere în eroare sau chiar periculos,
atât timp cât controlul asupra informaŃiei este diminuat, iar mecanismele
tradiŃionale de supraveghere, verificare sau editare directă a informaŃiilor sunt
deseori ineficiente.
Pentru unele aplicaŃii, cum ar fi sănătatea şi educaŃia, calitatea, autenticitatea
şi integritatea informaŃiilor dedicate sunt de o importanŃă decisivă. Pentru
certificarea calităŃii informaŃiei a fost adoptată măsura catalogării web-site-urilor ca
fiind de încredere. Există în acest sens şi alte mecanisme de protecŃie, mai
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elaborate, cum ar fi grupurile de supraveghere, asociaŃii voluntare ale furnizorilor
de informaŃii din anumite domenii, organisme de certificare etc.
Servicii de adaptare dinamică
Vasta varietate de servicii intermediate de sistemele IT&C în era globalizării
trebuie adaptate şi combinate cu alte servicii ce determină apariŃia unor servicii de
adaptare dinamică. Nici-un furnizor nu va avea capacitatea de a asigura toate
serviciile solicitate de un client. ForŃa serviciilor de adaptare dinamică constă în
facilitarea identificării şi combinării de către client a serviciilor oferite de mai
multŃi furnizori, astfel încât să rezulte un pachet de servicii personalizat, perfect
adaptat cerinŃelor clientului. Standardizarea satisfăcătoare a interfeŃelor va elimina
necesitatea colaborării directe a furnizorilor diferitelor servicii componente.
Această capabilitate de adaptare este dinamică în sensul în care clienŃii o vor putea
utiliza pentru găsirea serviciilor necesare atunci când au nevoie şi pentru
identificarea diferiŃilor furnizori de servicii, de la o zi la alta. Sistemul este
descentralizat, întrucât nu există un centru de stocare a informaŃiilor referitoare la
furnizorii de servicii. Solicitările vor fi direcŃionate către posibilii furnizori în mod
similar transmiterii mesajelor e-mail.
Cheia creerii acestui tip de serviciu de adaptare dinamică constă în realizarea
unui vocabular standardizat pentru selectarea cererilor de servicii. Prin folosirea
acestui nou mediu de distribuŃie a serviciilor, apreciem că utilizatorii vor avea
posibilitatea să acceseze servicii IT&C fără a mai trebui să realizeze funcŃiuni IT la
nivel local. PiaŃa aplicaŃiilor software distribuite pe discuri va dispărea în mare
măsură. Deoarece utilizatorii vor prefera să cumpere servicii IT&C, decât
produsele ca atare, vom fi martorii proliferării unor terminale specializate şi a unor
dispozitive de acces care să încorporeze rutine simple, generice pentru accesarea
serviciilor disponibile.
Considerăm că noua structură informaŃională distribuită poate fi
caracterizată ca fiind o „priză” informaŃională, similară prizei de curent electric. Un
vocabular standardizat pentru solicitarea şi primirea informaŃiei va permite
utilizarea flexibilă, fără discriminare, a acestei noi „prize” informaŃionale.
Serviciile IT&C finale
Domeniul sănătăŃii
În domeniul sănătăŃii există o presiune mare pentru ca sectorul acordării
asistenŃei medicale să funcŃioneze mai mult şi mai bine fără cheltuirea unor resurse

48

suplimentare. Apreciem că această presiune va impune o motivaŃie puternică
pentru găsirea modalităŃilor de acordare, de la distanŃă, a asistenŃei medicale şi a
serviciilor conexe. Dezvoltarea tehnologiilor IT&C permit deja, în statele
industrializate, ca o reŃea considerabilă de senzori să poată monitoriza semnele
vitale şi starea de sănătate a bolnavilor cronici. Deja au devenit obişnuite
înregistrările medicale electronice, uşor transferabile şi cu un conŃinut mare de
imagini detaliate. Datorită sistemelor IT&C nu mai este necesar ca medicul şi
pacientul să se afle în aceeaşi locaŃie, diagnosticul putând fi pus de la distanŃă.
ApariŃia telemedicinei este probabil să aducă profunde schimbări în
domeniul sănătăŃii. Atât pacienŃii cât şi doctorii vor avea acces la opinia experŃilor,
indiferent unde sunt localizaŃi aceştia. Acest fapt va oferi un avantaj decisiv
specialiştilor care tratează un număr mare de pacienŃi şi care oferă o expertiză
specială. În egală măsură, telemedicina va conduce şi la apariŃia unei varietăŃi de
subcontractori care vor asigura asistenŃa medicală nemijlocită şi vor îndruma
pacienŃii către specialiştii cei mai potriviŃi situaŃiei lor. InformaŃiile din domeniul
sănătăŃii sunt mult mai accesibile în epoca globalizării, iar pacienŃii vor fi mult mai
bine informaŃi. Accesul la alte opinii şi consideraŃii alternative asupra tratamentului
corespunzător vor deveni un fapt normal. PacienŃii vor avea, de asemenea, acces la
informaŃii despre eficienŃa diferitelor tratamente şi procentul de succes al diferitor
medici. Datorită accesului facilitat la multipli furnizori de servicii de sănătate,
opinăm că monopolurile locale din domeniu vor fi erodate, iar sectorul de asistenŃă
medicală va creşte în competitivitate.
Telemedicina necesită un nivel foarte ridicat al securităŃii tehnologiilor
IT&C. Totodată, telemedicina impune şi un grad sporit al serviciilor de validare a
informaŃiilor din sistemele IT&C folosite. Va exista o cerere foarte mare de
mecanisme care să ofere siguranŃa corectitudinii informaŃiilor şi diagnosticelor
comunicate online. Aproape cu certitudine, licenŃele date pe criterii geografice sau
naŃionale ale furnizorilor de servicii de sănătate vor deveni inadecvate.
În opinia noastră, dezvoltarea telemedicinei va mări decalajul dintre
societăŃile bogate şi cele sărace. Telemedicina eficientă necesită lărgime de bandă
enormă pentru transmiterile de date, iar numai Ńările care pot crea infrastructura
potrivită au capacitatea să exploateze toate beneficiile telemedicinei. Chiar şi în
aceste condiŃii, Ńările mai sărace pot avea unele beneficii în domeniu. StudenŃii
medici şi doctorii din aceste Ńări pot, de exemplu, să beneficieze de un acces sporit
la informaŃii şi instruire.
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EducaŃia
Sistemele IT&C oferă deja un avânt impetuos învăŃământului de la distanŃă
permiŃând studenŃilor să aibă acces de la distanŃă la cursurile profesorilor şi la
materialele educaŃionale. Sintagma eLearning este deja o realitate intrată în viaŃa
curentă a celor ce urmează diferite forme de învăŃământ, de formare sau
perfecŃionare. Un sistem de eLearning (de formare la distanŃă sau educaŃie virtuală)
constă într-o experienŃă planificată de predare-învăŃare, organizată de o instituŃie ce
furnizează mediat materiale într-o ordine secvenŃială şi logică pentru a fi asimilate
de studenŃi în manieră proprie, fără a constrânge agenŃii activităŃii la coprezenŃă sau
sincronicitate. Medierea se realizează prin modalităŃi diverse, de la material pe
dischetă sau CD (eventual prin corespondenŃă), la tehnologii de transmitere a
conŃinuturilor prin Internet. [4] Considerăm că sistemele IT&C sunt eficiente în
mod diferenŃiat, la nivele diferite de educaŃie.
Cele mai multe aplicaŃii educaŃionale ale sistemelor IT&C sunt în zonele
învăŃământului continuu, de-a lungul vieŃii şi a instruirii specializate. Furnizorii
acestor servicii educaŃionale sunt deja într-o strânsă competiŃie, capacitatea de a
asigura educaŃie personalizată nevoilor fiecărui student, de la distanŃă şi la
momentul convenabil acestora constituind puternice argumente calitative. În aceste
situaŃii, validarea informaŃiilor este relativ simplă.
ÎnvăŃământul de la distanŃă aduce schimbări importante şi învăŃământului
post-universitar, întrucât permite studenŃilor să îşi adapteze programele de
învăŃământ şi să participe la seminarii şi consultaŃii ale profesorilor doriŃi, ce
aparŃin unor universităŃi diferite. ReputaŃia profesorilor reprezintă principala
garanŃie a calităŃii învăŃământului, iar sistemele complexe de validare a
informaŃiilor nu este foarte importantă.
La nivel universitar, oportunităŃile oferite de învăŃământul la distanŃă vor fi
mult limitate, deoarece aspectele sociale ale educaŃiei prevalează, iar rectoratele
facultăŃilor şi instituŃiile conservatoare au o mare greutate în luarea deciziilor. Cu
toate acestea, între universităŃi există deja o competiŃie acerbă în atragerea celor
mai buni studenŃi, acest fapt determinând dezvoltarea unor metode de instruire
inovative şi programe educaŃionale particularizate, cu larga utilizare a
capabilităŃilor IT&C emergente.
În cazul învăŃământului primar, secundar şi pre-universitar, aplicaŃiile IT&C
vor pătrunde cu mai mare dificultate. InerŃia, lipsa de familiarizare cu
echipamentele şi incapacitatea de a utiliza corespunzător noile tehnologii, costurile
achiziŃionării echipamentelor şi construirii infrastructurii, iar pentru învăŃământul
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public ingerinŃa politicului, constituie bariere în calea adoptării noilor tehnici de
învăŃământ bazate pe utilizarea sistemelor IT&C. Validarea tehnicilor şi
informaŃiilor furnizate online va fi, de asemenea, problematică, părinŃii şi profesorii
fiind, în majoritatea cazurilor, nepregătiŃi să judece calitatea serviciilor de testare
intermediate de sistemele IT&C.
Utilizarea deplină a serviciilor educaŃionale facilitate de sistemele IT&C în
epoca globalizării necesită investiŃii considerabile în echipamente şi infrastructură.
Totodată, considerăm că trebuie să apară o nouă generaŃie de instructori, foarte
bine pregătiŃi în domeniul IT, dedicaŃi şi exigenŃi, care să poată dezvolta cu
eficienŃă noile metode de predare, care să fie folosite în conjuncŃie cu noul suport
media. Progresul utilizării educaŃionale a sistemelor IT&C va conduce la linii de
divizare în funcŃie de venituri şi bunăstare: indivizii, comunităŃile şi societăŃile cu
resurse care să le permită accesarea noilor oportunităŃi din domeniu vor prospera şi
vor mări şi mai mult decalajul faŃă de cei cu posibilităŃi materiale limitate.
Apreciem că utilizarea pe scară largă a sistemelor IT&C în educaŃie va tinde să
elimine particularităŃile culturale şi sociale ale învăŃământului.
Cele mai multe tehnici de utilizare educaŃională a sistemelor IT&C sunt
derivate din industria divertismentului. Datorită faptului că industria
divertismentului nu este, în mare măsură, supusă reglementărilor şi constrângerilor
de resurse şi beneficiază de o cultură inovativă, putem să ne aşteptăm ca din ce în
ce mai multe idei şi tehnici folosite în contextul divertismentului să cunoască
aplicabilitate educaŃională.
Divertismentul
În următorii ani va continua tendinŃa ca aplicaŃiile IT&C din industria
divertismentului să reprezinte cel mai puternic factor de dezvoltare al sistemelor
IT&C. Divertismentul creează cererea pentru infrastructuri de bandă foarte largă,
noi tipuri de terminale, dispozitive de acces şi noi aplicaŃii software. O largă
varietate de aplicaŃii software destinate divertismentului pot avea capacitatea de a
schimba modul în care oamenii interacŃionează şi percep lumea înconjurătoare:
•jocuri de calculator online, ce permit crearea unor noi spaŃii şi modalităŃi
pentru interacŃiunea umană, cu consecinŃe greu de previzionat;
•activităŃi fizice coordonate online. Cu ajutorul unor noi senzori şi
dispozitive de citire a reacŃiilor, jocurile actuale pot evolua în aplicaŃii ce necesită
un efort fizic susŃinut;
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•webcam-urile permit o mai bună interacŃiune interpersonală la distanŃe
mari, dar şi supravegherea intruzivă;
•folosirea programelor de translaŃie eficientă va permite interacŃiunea cu
oameni de culturi diferite şi vorbitori de limbi diferite;
•prin intermediul Internetului proliferează o multitudine de grupuri cu
interese sau pasiuni speciale, fără ca toate acestea să se dovedească benefice din
punct de vedere social;
•există posibilitatea, cu ajutorul unor puteri de calcul mari şi dispozitive
digitale de captare a imaginii, să se înregistreze evenimente din mai multe unghiuri
sau tridimensional, privitorii putând trăi noi experienŃe de percepere a realităŃii;
•ochelarii video care plasează imaginile chiar înaintea ochilor privitorului au
fost iniŃial dezvoltaŃi pentru aplicaŃii de divertisment, iar în prezent sunt folosiŃi în
tot mai multe tipuri de aplicaŃii;
•cărŃile electronice (e-books) au devenit deja un lucru banal, existând firme
specializate care pun la dispoziŃia doritorilor cărŃi în format electronic.
Concluzii
Pe parcursul acestui studiu am evidenŃiat atât aspecte pozitive cât şi negative
ale utilizării şi proliferării sistemelor şi aplicaŃiilor IT&C în epoca globalizării.
Apreciem că în această perioadă suntem martorii unei convergenŃe a comunicaŃiilor
de voce şi date, iar în următorul deceniu va exista un salt în domeniul lărgimii de
bandă. Aceste evoluŃii vor fi exprimate în societăŃile dezvoltate tehnologic prin:
•comunicaŃii de date şi voce impecabile şi generalizarea transmiterilor tip
videoconferiŃă;
•conectivitate universală;
•convergenŃa aplicaŃiilor prin Internet Protocol (IP);
•răspândirea comunicaŃiilor prin unde radio de bandă largă;
•linii de transmitere optice sau cu microunde şi comutatoare care vor permite
lărgimi de bandă de ordinul miilor de gigabits/sec.
Utilizarea sistemelor şi aplicaŃiilor IT&C în societatea umană globalizată
aduce noi motive de îngrijorare în domeniile muncii, proceselor politice şi
guvernării, educaŃiei şi criminalităŃii.
Munca brută pierde teren în faŃa muncii din domeniul IT&C sau a
activităŃilor productive facilitate de IT&C. Estimăm folosirea pe scară din ce în ce
mai largă a reŃelelor colaborative care permit derularea activităŃilor indiferent de
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distanŃă sau meridian, precum şi modularizarea locurilor de muncă bazate pe
IT&C.
Sistemele IT&C afectează procesele politice şi guvernarea în era globalizării
prin posibile provocări la adresa suveranităŃii naŃionale, serviciilor pe care guvernul
le oferă cetăŃenilor săi (de exemplu serviciile poştale, care sunt în regres datorită
mesageriei electronice), precum şi politicilor electorale. Globalizarea pieŃelor,
accesul neîngrădit la informaŃii şi fluidizarea forŃei de muncă din domeniul IT&C
contribuie la marginalizarea rolului statului naŃional. Mai mult, statele naŃionale
sunt forŃate, în acelaşi context al globalizării, să cedeze elemente ale puterii de fapt
marilor corporaŃii multinaŃionale şi organizaŃiilor non-guvernamentale.
OmniprezenŃa sistemelor IT&C măreşte presiunea pentru votarea
electronică, iar eventualele abuzuri din partea guvernelor aflate la putere va
conduce la lipsa de încredere şi apatia votanŃilor.
Utilizarea globalizată a sistemelor IT&C va facilita reducerea sferei
criminalităŃii fizice, atât datorită supravegherii sporite a cetăŃenilor cu senzori
ieftini, cât şi unor tehnici de urmărire a ADN-ului sau de analiză analitică avansată
a infracŃiunilor. Apreciem că o consecinŃă nedorită a evoluŃiei sistemelor IT&C în
epoca globalizării o reprezintă criminalitatea cibernetică internaŃionalizată, sub
toate formele ei.
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NATO – OPERATIONAL ŞI ACłIONAL MODERN
NATO – OPERATIONAL AND MODERN ACTION TAKING
General de brigadă (r) prof. univ. dr. Constantin ONIŞOR*
Doctorand Romeo OIłA
În conformitate cu noul Concept Strategic (Lisabona-2010), operaŃionalizarea şi
intervenŃiile militare ale NATO au cunoscut modificări substanŃiale. Asistăm la un transfer
de competenŃe din sfera acŃiunilor pugnitive către unele militare din afara spectrului
violenŃei armate, dar care sunt suficient încărcate cu fermitate şi disponibilitate spre
întrebuinŃarea forŃei în situaŃii extreme. Aşa se face că sunt prezentate un număr mare de
acŃiuni în acest sens, pe baza unor criterii de performanŃă/cuvinte-cheie.
Cuvinte-cheie: comanda; logica; interacŃiunea; concepŃia şi susŃinerea.
According to the new Strategic Concept(Lisbon-2010),OTAN’s military operations
and intervention have suffered substantial transformations.We are witnessing a transfer of
capabilities from a system of punishment towards a military one outside military violence
but which is strong enough and able to use force in extreme situation.Thus,we are
presenting several actions taken for this purpose relying on performance criteria/keywords.
Keywords: command; logic; interaction; conception and maintenance

lumea de azi se petrec fenomene şi procese complexe şi dinamice,
multe dintre ele scăpate sau care pot scăpa de sub controlul unei
autorităŃi naŃionale ori suprastatale cu implicaŃii asupra securităŃii
moderne în general şi a securităŃii colective/împreună în special. Originea, natura şi
declanşarea lor sunt diferite ca medii, actori, efecte, perspective, modalităŃi etc.,
însă acŃiunile împotriva lor pot deveni pentru NATO determinări militare. Un
studiu amănunŃit asupra lor ne indică următoarele:
•sunt într-un număr destul de mare şi implică o pregătire responsabilă şi o
reacŃie/ripostă fermă şi oportună;
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•se pot asocia şi complementariza, ceea ce le face mai complexe şi
periculoase spre extrem în evoluŃie;
•chiar dacă împotriva sau pentru controlul lor se foloseşte acŃiunea militară,
aceasta nu este întotdeauna pugnitivă, deseori îmbracă forma suportului,
sprijinului, descurajării, controlului şi logisticii, ceea ce nu este prea uşor de făcut;
•acŃiunile de această natură trebuie să îmbrace forma unei operaŃii pentru ca
managementul forŃei să se desfăşoare în conformitate cu atributele unei conduceri
militare moderne a o multitudine de participanŃi, cu roluri şi statusuri total diferite
şi multinaŃionale.
Pentru o înŃelegere mai bună a acestor implicaŃii şi determinări militare
pentru NATO, am utilizat criteriile adecvate Noului concept strategic, prezentând
necesitatea şi utilitatea opŃiunii pentru ele, dar şi câteva elemente generale şi de
ansamblu, strict specifice fiecărei acŃiuni în parte.
Sprijinul acordat/generarea eforturilor contraproliferare
După Războiul Rece unii actori statali şi nonstatali au demonstrat apetitul de
a crea, vinde şi folosi arme de distrugere în masă (ADM) şi nu vor înceta să facă
acest lucru şi în viitor. În plus, în ultimul deceniu s-a dovedit eşecul sau slăbiciunea
structurală a unui stat cu capacităŃi nucleare care pot constitui un risc semnificativ
al securităŃii AlianŃei. Aşadar prevenirea proliferării tehnologiei nucleare este
necesară, fapt pentru care va fi poate nevoie ca forŃa militară să susŃină protecŃia şi
extracŃia bunurilor nucleare din afara NATO. Mai mult chiar, va fi poate nevoie ca
aceeaşi forŃă militară să susŃină tratate internaŃionale existente de nonproliferare şi
să implementeze hotărâri de contraproliferare. PoziŃia defensivă-activă a AlianŃei
împotriva riscurilor şi ameninŃărilor potenŃiale de proliferare a armelor nucleare,
biologice, chimice şi radiologice (CBRN) şi modului lor de livrare trebuie să
continue să fie îmbunătăŃită, inclusiv prin lucrul la apărarea împotriva rachetelor.
ForŃele NATO, în măsura să susŃină aceste eforturi, necesită capacităŃi flexibile,
mobile, desfăşurabile rapid şi sustenabile.
COMANDA
LOGICA
INTERACłIUNEA
CONCEPłIA
SUSłINEREA

-cooperarea şi sincronizarea cu participanŃii militari şi cu
instituŃiile civile
-necesitatea convergenŃei activităŃilor de informaŃii
-sinergia informaŃională
-cunoaşterea reciprocă
-consilierea în probleme importante
-menŃinerea avantajului tehnologic
-minimalizarea producerii unui atac
-prevenŃia şi managementul consecinŃelor
-programele de stimulare
-regimurile de nonproliferare
-dialogul de cunoaştere a ameninŃărilor în creştere
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Executarea descurajării credibile
În sec. XXI lumea are nevoie de un nou concept de descurajare. Cel bazat pe
forma clasică de descurajare (prin pedepse) a devenit mai puŃin eficient într-un
mediu asimetric de securitate, unde un infractor este greu de identificat. Noul
concept trebuie să trimită un mesaj unic şi clar tuturor adversarilor, care refuză
dezarmarea şi să constituie o ameninŃare clară, credibilă şi de forŃă. În aceste
circumstanŃe, NATO trebuie să fie capabil să creeze o certitudine distructivă întrun mod proactiv în mintea celor care ar ameninŃa statele din AlianŃă. Refuzul
proactiv atrage după sine preempŃiunea când o ameninŃare este iminentă, dar şi
prevenirea ca încercarea de a recâştiga iniŃiativa pentru a pune capăt conflictului.
NATO trebuie să demonstreze hotărârea şi angajamentul pentru pacea
internaŃională, cu o forŃă militară capabilă să realizeze operaŃii de descurajare în
toate domeniile.
COMANDA
LOGICA

INTERACłIUNEA

CONCEPłIA
SUSłINEREA

-evidenŃierea capacităŃii si disponibilităŃii de a elimina
sursele de ameninŃare
-informaŃiile clare despre adversarul vizat
-eliminarea ameninŃării statale
-interzicerea surselor de ameninŃare din afara legăturilor
cu un stat
-desfăşurările de forŃe prin exerciŃii şi demonstraŃii
-colaborarea cu ONG pentru a opri şi bloca intenŃii de
manevră a unor materiale
-operaŃiile eficiente de oprire prin mijloace adecvate
-desfăşurarea de forŃe unde este cazul
-gestionarea tehnologiilor prin planificarea apărării

Asigurarea/generarea suportului logistic militar pentru activităŃile
umanitare
În situaŃii de criză (foamete, migraŃie interzonală masivă, fluxuri de refugiaŃi
etc.) pot apare frecvent insuficienŃe privind îndeplinirea misiunilor umanitare.
Slăbiciunile pun la grea încercare serviciile naŃiunilor pentru a furniza hrană, haine,
adăpost şi asistenŃă medicală. Aceste condiŃii pot fi exacerbate în zone cu o
infrastructură slabă, guvernate dezastruos şi cu tulburări civile şi violenŃă
domestică.
Şi pentru aşa ceva este nevoie de o forŃă militară nevoită să ofere suport
activităŃilor umanitare, inclusiv furnizarea de comandă şi control pentru
coordonarea propriilor forŃe cu alte agenŃii şi organizaŃii care sunt implicate.
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O condiŃie de bază ar fi capacitatea forŃei militare de a susŃine eforturile a cât
mai multe agenŃii implicate în operaŃii umanitare.
COMANDA
LOGICA
INTERACłIUNEA
CONCEPłIA
SUSłINEREA

-legături pentru coordonarea sprijinului oferit
organizaŃiilor umanitare
-realizarea capacităŃii de oferi sprijinul preconizat
-cunoaşterea realităŃii de pe teren
-consiliere organică civilă
-asigurarea unei suplimentări în caz de nevoie
-crearea unui mediu sigur de acŃiune şi cooperare
-o operaŃie cu elemente de interacŃiune cultural-sociopolitică şi de coordonare tehnologică a elementelor
participante
-continuă

IntervenŃia pentru a preveni escaladarea conflictelor
Mediul internaŃional de securitate cu neprevăzutul său poate genera prin
surprindere situaŃii de criză complexe şi dinamice. Va fi nevoie în aceste
circumstanŃe ca o forŃă militară să îşi desfăşoare structurile şi să intervină în zone
de conflict, atât interne, cât şi internaŃionale, pentru a preveni escaladarea unui
conflict armat în desfăşurare.
În situaŃii mai complexe şi dinamice operaŃia poate deveni necesară pentru a
pune capăt sau gestiona o criză umanitară şi/sau un genocid şi chiar un conflict armat.
COMANDA

LOGICA
INTERACłIUNEA
CONCEPłIA
SUSłINEREA

-condiŃii doctrinar-tehnice pentru identificarea şi
implicarea mai fermă şi oportună într-un conflict
armat/criză politico-militară
-colaborarea cu ONU pentru intervenŃia de a preveni un
conflict
-evaluarea situaŃiei pentru a vedea dacă intervenŃia poate
opri conflictul
-criterii clare pentru a defini arealele de conflict şi a
pregăti strategii adecvate
-studiul unor indicatori de dinamică a situaŃiei pentru a
defini oportunitatea intervenŃiei
-acŃiuni ferme şi decisive duc la prevenirea producerii
de crize şi în alte locuri în viitor

Pregătirea forŃelor interne
Faza post conflict este foarte complexă şi necesită multe acŃiuni strategice,
inclusiv operaŃii desfăşurate î interiorul statelor aflate cândva în război/conflict
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armat. Aşa a apărut nevoia de a avea capacităŃi de a utiliza forŃe interne pentru a
stabiliza, conferi securitate şi reconstrucŃie în state cu mari probleme post-conflict
sau, altfel spus, apare acest element critic de răspuns la problemele create din
slăbiciunea altora. Pentru NATO se pune problema constituirii şi utilizării raŃionale
a unei capacităŃi de forŃe militare într-un stat, în faza post-conflict, pentru misiuni
de stabilitate şi de a pregăti echipa şi coopera cu forŃele locale. ExperienŃa din Irak
ne arată că se va realiza şi oferi o capacitate crescută, ceea ce va da şi o mai mare
legitimitate pentru operaŃii.
COMANDA
LOGICA
INTERACłIUNEA

CONCEPłIA

SUSłINEREA

-existenŃa de standard comun privind doctrina,
conceptele şi pregătirea forŃelor indigene
-obŃinerea acceptului/suportului efectiv din partea
întregii populaŃii
-operaŃionalizarea unei forŃe interne de valoare
-standard comun şi recunoscut pentru structura şi
misiunile forŃelor interne
-consens privind operaŃionalizarea forŃelor şi a situaŃiilor
de creare
-prin aceste forŃe se realizează o creştere a expertizării
AlianŃei
-se reduce implicarea directă şi vizibilă a aliaŃilor
-crearea unei baze de pregătire şi facilităŃi pentru crearea
de forŃe specializate interne

Prevenirea întreruperii fluxului de resurse vitale
Lumea se dezvoltă într-o dependenŃă majoră de resurse vitale (combustibil,
apă, alimente, minerale) aflate răspândite oriunde pe Pământ. Aprovizionarea
statelor cu materii prime energetice şi strategice şi cu alte resurse principale
generează adevărate fluxuri de materiale între diferite zone şi regiuni. În cadrul
războaielor economice, informaŃionale şi cu beligeranŃă limitată pot apărea situaŃii
când este necesar ca sistemele/sectoarele de securitate să desfăşoare forŃe (aeriene,
terestre şi maritime) în zonele unde fluxul de resurse vitale poate fi compromis ca
rezultat al dezastrelor naturale, instabilităŃii sau sabotajului internaŃional.
COMANDA
LOGICA
INTERACłIUNE
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-cadru legal şi concepŃie pentru abilitatea şi capacitatea
AlianŃei de a acŃiona preventiv
-identificarea resurselor vitale şi întocmirea hărŃilor
de flux
-schimb permanent de informaŃii pentru a stabili
capacitatea militară necesară

CONCEPłIE
SUSłINERE

-apărarea/protecŃia infrastructurilor
înconjurătoare sau secundare
-acŃiunilor forŃelor destinate

proprii

şi

cele

ProtecŃia sistemelor şi reŃelelor C4I
Descoperirile tehnologice importante în materie de informatică, informaŃii şi
comunicaŃii au mărit capacităŃile AlianŃei de a lucra, dar deopotrivă au ajutat şi
capacitatea adversarilor de a ataca sisteme şi reŃele de oriunde din lume, cu grave
consecinŃe în planul securităŃii internaŃionale şi cu mari greutăŃi în realizarea
apărării colective/comune. În scopul atingerii obiectivelor NATO este nevoie de
resurse militare în toate mediile specifice (spaŃiu, aerian, terestru şi maritime) pe
baza cărora să neutralizeze şi/sau să distrugă nodurile tehnice şi centrele
tehnologice ale adversarilor care încearcă să destabilizeze, afecteze sau să strice
sistemele şi reŃelele C4I.

COMANDA
LOGICA
INTERACłIUNEA
CONCEPłIA
SUSłINEREA

-concept strategic pentru apărarea cibernetică: roluri şi
responsabilităŃi, legalitate, forŃe şi mijloace, utilizare
sinergică
-atac pentru paralizia sistemelor adverse
-capacitatea de a localiza şi identifica sursele de atacuri
cibernetice
-capacităŃi cibernetice diferite: ofensive, de contraatac şi
de oprire/ambivalente
-protejarea propriilor sisteme prin măsuri antiatac
cibernetic
-păstrarea avantajului tehnologic şi a superiorităŃii ca
fiabilitate şi forŃă a reŃelelor NATO

Protejarea infrastructurii critice
AmeninŃările sau acŃiunile din partea actorilor (non)state asupra
infrastructurii critice sunt tot mai posibile şi pot avea un efect devastator asupra
integrităŃii teritoriale a statului, guvernării naŃionale, economiei integrate şi
moralului populaŃiilor şi comunităŃilor pe termen scurt şi mediu, în cascade şi greu
de gestionat eficient şi oportun.
După părerea unanimă a specialiştilor sunt necesare şi utile forŃe militare
care să dispună de capacitatea de a susŃine şi la nevoie chiar de a conduce eforturile
statului de a preveni sau combate un atac violent asupra unei infrastructuri critice,
cum ar fi bunăoară din domeniul energetic, al rezervelor, al institutiilor
administrative şi de servicii, simboluri naŃionale/religioase, servicii de sănătate şi
umane etc.

59

COMANDA

LOGICA

INTERACłIUNEA
CONCEPłIA
SUSłINEREA

-cadru legal şi concepte clare pentru utilizarea forŃelor
militare la protecŃia infrastructurilor critice
-identificarea infrastructurilor critice în cadrul statelor
membre
-dezvoltarea
cunoaşterii
în
domeniu
privind
vulnerabilităŃile şi consecinŃele
-fluxul de informatii
-cooperarea la nivelul securităŃii şi al apărării
-sprijinul reciproc al naŃiunilor şi la nivel internaŃional
-în primul rând o responsabilitate naŃională
-intervenŃia de sprijin la cererea unui stat membru
-pregătirea permanentă a forŃelor şi mijloacelor
-managementul prevenŃiei şi consecinŃelor

AcŃiuni strategice colective de apărare
Articolul 5 din Tratatul de la Washington reprezintă o descurajare efectivă a
statelor care se manifestă cu ameninŃări la adresa NATO, dar în plan acŃional este
mai puŃin eficientă asupra unor entităŃi organizaŃionale cu capabilităŃi de puteri
mari. Acestea pot schimba regula jocului.
FaŃă de aceste noi realităŃi AlianŃa va trebui să poată să conducă colectiv
(conform principiilor din Articolul 5), succesiv sau simultan operaŃii de apărare de
anvergură într-un spectru mai larg de conflict: confruntare nucleară, războaie cu
câmp de luptă major, evenimente neprevăzute la scară mai mică, atacuri
cibernetice, operaŃii de stabilitate şi reconstrucŃie şi operaŃii de susŃinere civică
(cum ar fi menŃinerea păcii şi ameliorările umanitare nonluptă).
COMANDA
LOGICA
INTERACłIUNEA
CONCEPłIA
SUSłINEREA
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-definirea rolurilor individuale privind capacităŃle şi
întregul spectru larg de misiuni
-înŃelegerea unitară a ceea ce poate însemna un atac
conform Articolului 5
-abilitatea de a lua o decizie oportună cu privire la
implicarea faŃă de un spectru larg al conflictului
-menŃinerea solidarităŃii în faŃa riscurilor şi
ameninŃărilor evolutive faŃă de interesele vitale ale
AlianŃei
-viziune şi unitate strategică privind priorităŃile în
planificarea
apărării,
alocarea
resurselor
şi
angajamentele faŃă de operaŃii

Minimizarea impactului negativ al tehnologiilor disruptive
Într-un climat de securitate dinamic şi uneori ambiguu apare ca necesitate
anticiparea atât a dezvoltării de noi tehnologii, cât şi modalitatea în care pot fi
folosite tehnologiile deja existente, cât şi cele viitoare de adversarii potenŃiali. Este
destul de greu să fie obŃinute asemenea informaŃii, dar nu imposibil. Rezultate
încurajatoare se obŃin cel mai bine prin:
-programe autentice de cercetare şi dezvoltare;
-schimbul de informaŃii între naŃiuni;
-parteneriate dezvoltate cu industria şi alte organizaŃii internaŃionale
implicate în dezvoltarea de noi capacităŃi;
-implicarea directă a unor cercetători în probleme de tehnologie şi probleme
sociale;
-încurajarea perspectivelor diverse din activităŃile militare implicate în
cercetare şi dezvoltare.
COMANDA
LOGICA
INTERACłIUNEA
CONCEPłIA
SUSłINEREA

-menŃinerea avantajului tehnologic prin susŃinerea
cercetării ştiinŃifice a NATO
-integrarea şi adaptarea tehnologiilor noi şi în dezvoltare
la nivelul structurilor naŃionale de cercetare şi ale unor
organizaŃii internaŃionale
-verificarea prin practica a vulnerabilităŃilor actualelor
tehnologii faŃă de impactul celor în dezvoltare
-rezolvarea vulnerabilităŃilor prin utilizarea tehnologiilor
militare şi civile diverse şi redundante pentru a se evita
un unic punct de vulnerabilitate şi eşec
-forumuri de consultare/colaborare cu corporaŃii
tehnologice pentru a întrevedea impacturi asupra
AlianŃei

Protejarea în spectrul electromagnetic
Spectrul electromagnetic va reprezenta un mediu principal de lucru şi
confruntare în viitor. AlianŃa are nevoie de acces sigur la spectrul electromagnetic
pentru a aplica tehnologiile care măresc eficienŃa canalelor de legătură şi
comunicaŃii, pentru a asigura managementul dinamic al funcŃionalităŃii interne şi
externe, pentru o reconfigurare rapidă în caz de criză şi disfuncŃii grave, iar pentru
putere şi înŃelegere are nevoie de acces la alte reŃele de guvernare şi comerciale la
nivel mondial. Protejarea în/a spectrului electromagnetic propriu şi conexat
necesită un grad de complexitate tehnică şi tehnologică foarte mare, care depăşeşte
cu mult metodele cunoscute de planificare şi execuŃie din ziua de astăzi. De fapt
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este vorba de o planificare proprie ce determină planificarea operaŃional-acŃională
prin continuitate şi capacitate.
COMANDA
LOGICA
INTERACÎIUNEA
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-impunerea unui concept nou care să delimiteze
politicile NATO privind tehnologiile militare şi civile în
mediul electromagnetic
-identificarea vulnerabilitatilor determinante pentru
functionalitatea si operatiile NATO
-garantarea accesului liber la spectrul electromagnetic
propriu prin capacităŃi ofensive, defensive şi redundante
-garantarea accesului la nodurile critice ale spectrului
electromagnetic
-mijloace de protecŃie pe măsură

Acordarea de ajutor autorităŃilor civile
Într-o criză internă sau într-un teatru de operaŃii AlianŃa este obligată să
colaboreze cu autorităŃile civile, îndeosebi cu instituŃii/agenŃii locale de guvernare
şi aplicare a legii. Colaborarea pe multiple planuri operaŃionale şi acŃionale are la
bază facilitarea consultarea, planificarea şi pregătirea în comun înainte de şi/sau în
timpul unei crize politico-militare.
Asigurarea suportului potrivit sau acordarea de ajutor adecvat acestor
autorităŃi civile presupune din partea forŃei militare să aibă pregătirea şi capacitatea
de a desfăşura oricare/toate cele trei faze ale operaŃiei de criză internaŃională, de la
o intervenŃie/ofensivă militară, posibil la crearea unui mediu sigur/stabil şi până la
transferul autorităŃii pentru asigurarea securităŃii către autorităŃile civile.

COMANDA
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-stabilirea unei instituŃii, autorităŃi şi loc pentru ca forŃe
NATO să însuşească/transmită experienŃa de pregătire
doctrinară, operaŃională şi acŃională unor forŃe
civile/locale pentru misiuni viitoare împreună
-implicarea mai consistentă a naŃiunilor AlianŃei (agenŃii,
aplicarea legii, protecŃia frontierelor, sănătate, autorităŃi
juridice etc.) pentru o abordare mai cuprinzătoare a
crizei în teatrul de operaŃii
-realizarea cooperării civil-militare pentru aspecte civile,
umanitare şi de reconstrucŃie în cadrul operaŃiilor
-asigurarea forŃelor adecvate în toate fazele unei crize
internaŃionale
-forumuri regulate ale NATO cu structuri civile pentru
pregătirea forŃelor

AcŃiuni expediŃionare în ajutorul asistenŃei umanitare
În diferite situaŃii ale misiunilor umanitare, aflate în areale mai îndepărtate
de Europa, se pot produce evenimente care necesită intervenŃia unor forŃe militare
adecvate. Se poate apela astfel la conducerea NATO pentru a desfăşura forŃe în
locaŃii din afara continentului ca răspuns la împrejurări neprevăzute din domeniul
umanitar. Specific acestor forŃe înzestrate cu capacităŃi militare va trebui să fie
mobilitatea, interoperaŃionalitatea şi sustenabilitatea.
OperaŃiile de acest fel au ca spaŃii de desfăşurare zone strategice terestroaeriano-maritime, utilizează sistemele de comunicaŃie şi informaŃii uşor
desfăşurabile, interoperaŃionale şi capabile de folosirea unui spectru larg de
capacităŃi.
COMANDA
LOGICA
INTERACTIUNEA
CONCEPTIA
SUSTINEREA

-aplicarea unei doctrine multinaŃionale a operaŃiilor
umanitare
-înŃelegerea conceptului de abordare cuprinzătoare
-colaborarea locală pentru înŃelegerea rolului asumat de
AlianŃă alături şi de alte state pentru pierderi cât mai
mici
-consensul cu alte agenŃii locale şi internaŃionale pentru
coerenŃa asistenŃei umanitare
-pe timpul misiunii umanitare să existe capacitatea de a
face faŃă unui spectru mai larg de operaŃii în situaŃia
escaladării conflictualităŃii: autoapărare, stabilitate,
protecŃie pentru civili
-forumuri ale NATO cu organizaŃii internaŃionale pentru
a operaŃionaliza forŃe şi a acŃiona cu succes

Sprijin şi cooperare cu actori multipli în acŃiuni multinaŃionale de
răspuns la dezastre naturale
Ajutorul în caz de dezastre este neconditionat şi poate fi realizat cel mai bine
de actori civili, cum ar fi bunăoară autorităŃi locale, regionale sau naŃionale,
organizaŃii internaŃionale sau organizaŃii nonguvernamentale etc. Dacă
amplitudinea unui dezastru natural este atât de mare încât cei care acordă primul
ajutor sunt depăşiŃi, s-ar putea apela la AlianŃă şi aceasta să se ofere pentru a
susŃine eforturile printr-o operaŃie adecvată.
COMANDA
LOGICA

-adoptarea unei doctrine în domeniu şi consacrarea
conceptului-abordare cuprinzătoare
-colaborarea locală pentru a înŃelege reciproc condiŃiile
angajării şi asumarea eforturilor de către NATO
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-susŃinerea cooperării internaŃionale şi interacŃiunea
forŃelor cu calea diplomatică pentru operaŃii
multinaŃionale de sprijin
-protejarea forŃelor în contextul creat prin valorificarea
surselor şi mediului internaŃional de securitate
-lichidarea urmărilor dezastrelor şi evitarea efectelor în
cascadă

Clarificarea regulilor de implicare în acŃiunile alianŃei
Analiza operaŃiilor trecute, unde forŃele armate NATO s-au implicat în
diferite acŃiuni de răspuns la criză, a scos în evidenŃă câteva inadvertenŃe dintre
care remarcăm o absenŃă a unui cadru legal şi apariŃia unor procese specifice pentru
ca NATO să se implice cu succes în operaŃii. În acest spirit credem că ar putea fi
necesar ca o forŃă militară NATO să ofere protecŃie armată şi un mediu sigur pentru
acŃiuni umanitare nearmate. Cu certitudine va fi nevoie de un cadru legal şi adecvat
pentru ca forŃele militare să susŃină actorii civili.
COMANDA
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-cadru legal, concepte şi concepŃii clare pentru oferirea
sprijinului
-înŃelegerea determinărilor şi consecinŃelor implicării în
operaŃiile NATO
-este nevoie de crearea unei protecŃii, a mediului stabil şi
legal
-operaŃiile vor ajuta şi la protecŃia obiectivelor NATO
-implicarea presupune continuitate şi responsabilitate

ProtecŃia împotriva ameninŃărilor asimetrice
În actualul mediu de securitate au apărut ameninŃări noi ca răspuns la
modernizarea şi perfecŃionarea continuă a forŃelor de securitate şi vulnerabilităŃilor
din sectoarele/sistemul de securitate modernă. SituaŃiile complexe care pot apărea
în evoluŃia către stabilitate a statelor integrate, pot crea împrejurări ca AlianŃa să fie
nevoită să se adapteze rapid la natura specifică a atacurilor asimetrice îndreptate
asupra vulnerabilităŃilor teritoriilor, populaŃiilor, economiei şi structurii statelor, cât
şi asupra forŃelor de securitate şi apărare proprii şi nu numai.
COMANDA
LOGICA
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-structuri adaptabile de comandă
-politici clare privind unitatea înŃelegerii posibilităŃilor
de atac şi a tipologiei reacŃiei
-cooperarea cu alte forŃe prezente
-anticiparea vulnerabilităŃilor

INTERACłIUNEA
CONCEPłIA
SUSłINEREA

-schimb permanent de informaŃii pentru identificarea
ameninŃărilor
-conştientizarea populaŃiilor asupra ameninŃărilor
posibile şi privind posibilitatea de reacŃie
-în funcŃie de magnitudinea ameninŃărilor se pregăteşte
forŃa militară de acŃiune, dar şi protecŃia prealabilă
-utilizarea la nevoie a întregului spectru de operaŃii de
stabilitate, utilizarea forŃei militare în spaŃii urbane şi
pentru servicii esenŃiale

AcŃiuni expediŃionare pentru a proteja liniile de comunicare
Este posibil ca forŃa militară să fie nevoită să realizeze operaŃii expediŃionare
în toate domeniile pentru a asigura comerŃul liber, transferul de informaŃii,
transportul de bunuri şi trecerea sigură prin liniile critice de comunicare.
Aceasta ar putea include misiuni pentru a combate pirateria sau pentru a
combate eforturile de a refuza acces liber la apele internaŃionale. Accesul la şi
protecŃia bunurilor acŃiunilor spaŃiale poate deveni din ce în ce mai important în era
informaŃiei pentru a asigura prosperitatea AlianŃei şi circulaŃiei informaŃiilor.
COMANDA
LOGICA
INTERACłIUNEA

CONCEPłIA

SUSłINEREA

-iniŃiativa comenzii la nivelul cel mai de jos al operaŃiei
-anticiparea ameninŃărilor posibile pentru care este
nevoie de schimb de informaŃii
-cunoaşterea capacităŃilor adverse
-interacŃiunea forŃelor militare cu cele civile în situaŃii
de escaladare a ameninŃărilor reale
-contracararea acŃiunilor asupra liniei de control
tradiŃionale: comunicare, bunuri spaŃiale, noduri critice
cibernetice
-anticipare, politici sociale şi aşteptări publice stau la
baza acŃiunilor
-crearea de resurse militare adecvate pentru servicii
esenŃiale în teatru, pe baza cooperării civili-militari
operaŃionalizate
-schimbul de informaŃii

Coordonarea acŃiunilor într-un cadru coerent şi mai cuprinzător
Pentru ca o misiune în teatrul de securitate să fie completă şi finalizată
corespunzător concepŃiei generale este nevoie să se stabilească şi resursele militare
necesare pentru obŃinerea, stabilizarea şi asigurarea de servicii esenŃiale ca parte a
operaŃiilor militare.

65

Concret este vorba despre susŃinerea înfiinŃării de poliŃie militară adecvată, a
cooperării civili-militari, personal format din ingineri în construcŃii şi personal
medical militar etc. pentru a oferi securitate publică, guvernare temporară şi
serviciile esenŃiale necesare populaŃiei.
O cerinŃă majoră de îndeplinit rămâne asigurarea că forŃele au cunoştinŃe de
cultură specifică zonei şi sunt obişnuiŃi să lucreze atât cu populaŃii care au suferit şi
sunt traumatizate, cât şi cu actori civili, inclusiv ONG-uri care pot fi deja în zonele
de conflict.
Rezultatele principale sunt exprimate prin pregătirea de a realiza relaŃii
integrate militari-civili prin procedurile şi practica de schimb de informaŃii,
integrarea rolurilor, planificarea cuprinzătoare şi suportul operaŃional.
COMANDA
LOGICA
INTERACTIUNEA
CONCEPTIA
SUSTINEREA

-structuri de comandă cu roluri şi linii de autoritate
corespunzătoare situaŃiilor de urgenŃă create ulterior
-schimb de informaŃii privind evoluŃia ameninŃărilor şi
gestionarea consecinŃelor
-cu actorii principali din teatru prin planificarea
pregătirii mai cuprinzătoare
-protejarea de către forŃa militară a agenŃiilor şi actorilor
civili din teatru
-cooperarea cu forŃele locale, susŃinerea pregătirii
factorilor locali şi alocarea de resurse pentru servicii
esenŃiale în caz de nevoie

Parteneriate cu societăŃi de securitate privată
Companiile de Securitate Private pot fi utilizate pe baza a mai multor
metode existente, încheind contracte pentru preluarea unor servicii externalizate de
către structurile militare. În momentul de faŃă sunt stabilite cerinŃele de a crea o
bază legală fermă pentru utilizarea companiilor de acest gen acolo unde operează
împreună cu AlianŃa. În plus, marile corporaŃii pot folosi structuri private proprii
pentru a-şi proteja bunurile, determinând astfel conducerea NATO să colaboreze cu
companii de securitate privată, fără a pune în pericol scopurile misiunilor AlianŃei.
În ambele situaŃii, loialitatea acestor companii poate deveni un factor critic
atunci când se schimbă datele şi caracteristicile situaŃiei strategice şi compania
schimbă planurile fără un avertisment în prealabil. La fel de reală poate deveni şi
situaŃia în care forŃele inamice pot de asemenea să atragă de partea lor aceste
companii private de securitate şi astfel trupele AlianŃei se pot confrunta cu o forŃă
mult mai avansată într-o zonă unde nu se aşteptau.
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-cunoaşterea realităŃilor pentru a evita pierderile şi
pagubele colaterale şi fratricide
-cunoaşterea detaliată a companiilor de securitate privată
din teatrul de securitate
-îmbunătăŃirea parteneriatelor cu companiile private şi
dezvoltarea împreună a capacităŃilor
-protejarea/acŃiunea în comun cu structurile private de
securitate
-în funcŃie de gradul, natura şi capacităŃile implicate

Folosirea adecvată a forŃei neletale
Complexitatea situaŃiilor din teatrele de securitate pot fi caracterizate şi de
nevoia de a utiliza forŃa neletală, în mod deosebit pentru operaŃiile urbane. Aceasta
presupune respectarea unor cu reguli stricte de luptă similară suportului de acŃiune
al poliŃiei, unde instrumentele militare tradiŃionale nu se pot aplica. Dar în anumite
situaŃii, forŃele locale de poliŃie pot fi depăşite şi atunci capacitatea lor este
compensată cu o forŃă militară impusă de o situaŃie existentă, ce ar putea include
evacuarea non-combatanŃilor, contra-terorism, operaŃii de control al revoltelor etc.
COMANDA
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-forŃa militară va suplimenta acŃiunea poliŃiei în misiuni
cu caracter social
-prevederea factorilor de amplificare a complexităŃii
situaŃiei sociale
-între armată şi poliŃie pentru a determina caracterul letal
şi neletal al capacităŃilor de acŃiune împreună
-protejarea populaŃiei faŃă de atacuri violente fără a
folosi forŃa armată
-pentru cât mai multe situaŃii studiate anterior pe bază de
scenarii

Identificarea noilor ameninŃări din afara alianŃei
AlianŃa poate fi supusă permanent unor ameninŃări străine. Pregătirea pentru
ameninŃări viitoare, va fi nu numai necesară ci şi obligatorie pentru ca naŃiunile
AlianŃei să se informeze reciproc privind noi ameninŃări la securitate care pot să
apară. În vreme ce formele tradiŃionale de informaŃii militare (de tip SIGINT,
HUMINT, IMINT etc.) vor fi doar un pas important în identificarea acestor
ameninŃări, schimbul de informaŃii şi cooperarea interagenŃie pentru împărtăşirea
acestor informaŃii în AlianŃa vor deveni vitale pentru ajungerea la o abordare
colectivă privind eliminarea acestor ameninŃări.
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-flux info-decizional coerent, consistent şi bine
direcŃionat
-anticiparea ameninŃărilor şi pe baze de schimb de
informaŃii
-interagenŃii de informaŃii pentru completarea
informaŃională
-protejarea
intereselor,
teritoriilor,
populaŃiilor,
proprietăŃilor şi secretelor
-schimb permanent de informaŃii pe baze de capacităŃi
perfecŃionate pentru identificarea noilor ameninŃări

Adaptarea proceselor de recrutare militară
Demografia continuă să afecteze cu un impact semnificativ asupra multor
Ńări europene membre ale NATO. Este vorba despre faptul că multe Ńări suferă de
scăderea populaŃiei, cauzată de natalitatea scăzută şi îmbătrânirea populaŃiei. Dar
influxurile de imigranŃi din ultimii ani au ajutat într-o oarecare măsură la reducerea
pierderii de populaŃie. Scăderea natalităŃii şi un ansamblu de măsuri interne de
eliminare a serviciului militar constituie provocările cele mai evidente pentru
recrutarea militară.
În consecinŃă, statele vor trebui să se adapteze sau să revină ori să inventeze
noi procese de recrutare militară pentru a include serviciul militar, care vizează
inclusiv imigranŃi, pentru a creşte astfel numărul în scădere de personal disponibil
pentru structurile acŃionale ale armatei.
COMANDA
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-domeniul de bază al politicii de securitate şi apărare
naŃională
-stimularea grupurilor netradiŃionale şi tradiŃionale
pentru voluntariat şi conscripŃie
-încurajarea populaŃiei pentru recrutare militară
-capacitatea de absorbŃie a imigranŃilor pentru recrutare
-legislaŃie şi proceduri clare naŃionale
-perfecŃionarea şi stimularea recrutării militare

Cooperarea civili – militari intensă
RealităŃile din teatrele de operaŃii actuale au reŃinut atenŃia specialiştilor că
organizaŃiile internaŃionale şi cele nonguvernamentale pot creşte nivelul lor de
implicare în zonele de tensiune, criză şi conflict.
Prin urmare, în aceste circumstanŃe va fi nevoie cu certitudine să poată să
crească eforturile de cooperare civili-militari, în special privind planificarea şi
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legătura/coordonarea forŃelor militare cu organizaŃii/agenŃii internaŃionale şi
deopotrivă cu organizaŃiile nonguvernamentale la nivelul acŃional al operaŃiilor.
COMANDA
LOGICA
INTERDEPENDENłA
CONCEPłIA
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-structura integrată de comandă pentru mare varietate
de operaŃii şi acŃiuni civili-militari
-identificarea împreună a zonelor potenŃiale de tensiune
şi conflict şi pregătirea cooperării civilo-militare
-schimb de informaŃii şi pregătirea cooperării împreună
în mediile cele mai posibile
-protejarea intereselor AlianŃei, a populaŃiilor şi
teritoriilor faŃă de crize potenŃiale şi evenimente
conflictuale
-planuri, programe şi structuri civile şi militare adecvate
pentru susŃinere pe termen lung

Modelarea susŃinută a mediului de securitate
Pentru viitorul relaŃiilor internaŃionale ideal ar putea fi ca actorii credibili în
mediul dinamic şi complex de securitate să intervină pentru a influenŃa şi a modela
în mod pozitiv caracteristicile, pentru a gestiona crize înainte să se transforme în
conflict. AlianŃa este şi va deveni un actor mult mai important în ansamblul
relaŃiilor internaŃionale, deci poate fi apelat ori se poate implica în modelarea unor
situaŃii complexe pe plan regional şi zonal. Aceasta necesită coeziunea şi hotărârea
AlianŃei de a acŃiona la timp şi în mod adecvat, oricând interesele ei de securitate
sunt afectate.
COMANDA
LOGICA
INTERACłIUNE
CONCEPłIE
SUSłINERE

-reguli care să nu afecteze capacitatea AlianŃei de a
desfăşura operaŃii coerente în situaŃii dorite
-cunoaşterea adversarului neconvenŃional care se opune
stabilităŃii sau realizării stabilităŃii într-o zonă
-desfăşurarea din timp a unor forŃe de pace în zona pentru
a putea face faŃă unor acŃiuni într-un conflict neregulat
-acŃiuni de apărare şi protecŃie faŃă de un adversar ce
încalcă legile şi principiile războiului şi nu recunoaşte
dreptul războiului
-cooperare internaŃională şi aderare la securitatea zonală

AcŃiuni strategice coerente de informare
Având în vedere că natura ameninŃărilor evoluează continuu, nevoia de
informaŃii pentru operaŃii coerente creşte. ConsecinŃa firească este aceea că AlianŃa
trebuie să îşi îmbunătăŃească capacităŃile şi să profite de cele naŃionale individuale
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existente în domeniul operaŃiilor de informare. Acestea sunt definite fie ca activităŃi
militare coordonate în cadrul domeniului de informare pentru afectarea
informaŃiilor selectate şi sistemelor de informare în vederea obŃinerii efectelor
dorite asupra voinŃei şi capacităŃilor adversarilor şi a altora, fie ca acŃiuni militare
în susŃinerea obiectivelor misiunii, în paralel cu susŃinerea propriilor informaŃii
aparŃinând sistemelor de informare.
Scopul major vizat, alături de obiectivele de mai sus, poate fi acela de a se
comunica clar cu publicul (atât local, cât şi internaŃional) despre natura şi
necesitatea de securitate a NATO şi/sau de operaŃii militare, oriunde acestea au loc,
cu alte cuvinte o cât mai mare transparenŃă.
COMANDA
LOGICA
INTERACłIUNE
CONCEPłIE
SUSłINERE

-definirea principiilor operaŃiilor de informare în
pregătirea forŃelor NATO
-anticiparea logicii şi modelării mediului de securitate
devine vitală pentru securitatea AlianŃei
-motive pentru susŃinerea permanentă a AlianŃei
-gestionarea resurselor din domeniu pentru mesaje clare în
interior şi în exterior
-strategii de comunicare privind mediul de securitate şi
identificarea modalităŃilor de a-l menŃine
-mesaje permanente la nivel national şi internaŃional
privind securitatea continuă

AcŃiuni militare împotriva actorilor nonstatali
EvoluŃiile de securitate în teatrele de operaŃii actuale au evidenŃiat două
aspecte interesante cu determinări reciproce:
-structuri acŃionale neconvenŃionale tot mai frecvent pregătesc grupuri şi
indivizi care să continue să racoleze şi să pregătească noncombatanŃi pentru a se
angaja în ostilităŃi (para)militare în diferite areale mai uşor controlabile local;
-forŃele militare fac eforturi mari şi le este foarte dificil să urmărească un
inamic care acum este civil, iar peste un minut devine combatant lipsit de
privilegii.
COMANDA

LOGICA
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-intenŃii şi reguli clare de angajare asupra acestor actori
acŃionali
-spaŃiul, normele şi mijloacele devin atipice şi deci
adaptare responsabilă
-inamicul este acoperit şi susŃinut de populaŃia care este
ajutată de forŃele NATO

INTERACTIUNEA
CONCEPłIA
SUSłINEREA

-cu populaŃiile locale pentru cunoaştere reciprocă şi
susŃinerea misiunii AlianŃei
-apărarea proprie în tandem cu cea a populaŃiei locale
pentru care este nevoie de sprijin reciproc şi implicare
comună
-din partea factorului politic local

Pachetele de proiecte acŃionale ce trebuie să fie operaŃionalizate de către
NATO sunt diverse, evidenŃiază un grad extrem de ambiŃios pentru conducere şi
participanŃi şi apare benefic pentru evoluŃiile favorabile ale mediului internaŃional
de securitate. FaŃă de provocările la care este şi va fi supusă AlianŃa, provocările
sunt deosebit de complexe ca problematică şi dificile ca realizare în timp, cer
resurse de bază multiple şi în mari cantităŃi, ceea ce poate descuraja, iar pe sceptici
dificultăŃile îi pot determina să aprecieze esenŃial, că sunt misiuni imposibile.
Un element suplimentar cu determinări asupra acestor proiecte ale NATO
este viitorul cu caracteristicile lui – urmează, prospectiva şi perspectiva,
incertitudinea datorită posibilităŃilor mici de anticipare, puŃine dovezi concrete etc.
Dar avantajele proiectelor sunt de luat în seamă ca repere orientative într-un mediu
recunoscut ca plin de neprevăzut, ca direcŃii de operaŃionalizare şi acŃiune unitară şi
coerentă şi ca elemente de modelare a dinamicii şi complexităŃii mediului
internaŃional de securitate.
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INTEGRAREA ŞI DEZINTEGRAREA – PARADOXURI
ALE GLOBALIZĂRII
INTEGRATION AND DESINTEGRATION – GLOBALIZATION’S
PARADOXES
Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU*

Dacă integrarea este o regulă a globalizării, atunci această regulă permite excepŃia
precum dezintegrarea. Abaterile sau neîncadrările în spiritul regulii de integrare trebuie
considerate oarecum fireşti din punct de vedere filosofic. Deşi guvernele şi statele sunt
principalii actori ai politicii de integrare, ele împart această sarcină a globalizării cu
organizaŃii interguvernamentale şi agenŃii internaŃionale, precum şi cu instituŃii
supranaŃionale cum ar fi, de exemplu Uniunea Europeană. ToŃi aceşti actori, statali sau
nonstatali, participă la politica de integrare globală, dar şi la cea de dezintegrare şi de
incertitudine, dominată de competiŃia pentru resurse, de criza financiară şi de continuarea
falierii strategice a lumii secolului al XXI-lea.
În acest mediu internaŃional plin de incertitudini, statele naŃionale sunt supuse unor
presiuni de enclavizare etnică, de divizare a teritoriului naŃional, de acaparare a
resurselor naŃionale de către companii transnaŃionale şi multor altor presiuni atât externe
cât şi interne.
Cuvinte cheie: integrare; globalizare; dezintegrare; acaparare a resurselor;
enclavizare etnică.
If integration is a rule of globalization then this rule allows for exceptions like
disintegration. Philosophically speaking, breaches and disobediences from the spirit of the
integration rule ought to be considered almost natural. Although governs and states are the
main actors of the integration policies, they share this task of globalization with the
intergovernmental organizations and international agencies and also with supranational
institutions as the European Union. All these state or nonstatal actors, participate to the
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global integration policy but also to the disintegration and uncertainty one dominated by
competition for resources, financial crisis and the continuation of strategic gaps emphases
specific for the 21st century world.
In this uncertain international environment, the national states are submitted to
some pressures of ethnic separation, dividing the national territory, to some pressures of
undertaking of the national resources by transnational companies and to other many extern
and intern pressures.
Keywords: integration; globalization; disintegration; ethnic separation; undertaking
of the national resources.

ermenul de „integrare” derivă din cuvântul latinesc integro,
integrare, sau integratio care înseamnă a pune la un loc, a reuni mai
multe părŃi într-un tot unitar sau în vederea constituirii unui întreg, a
întregi, ceea ce înseamnă că elementele constitutive devin părŃi integrante.
Preluată din limba latină, noŃiunea de „integrare” a căpătat o utilizare
frecventă în diferite domenii ale ştiinŃelor socio-umane, inclusiv în ştiinŃele
economice, definind un spectru foarte larg de procese şi fenomene.
Conform Concise Oxford Dictionary şi Chambers Essentian Dictionary,
integrarea reprezintă combinarea părŃilor într-un întreg, deci, procesul de realizare
a stadiului de uniune.
După Larousse Dictionaire integrarea are înŃelesul de intrare într-un
ansamblu, iar după Dictionaire des sciences économiques integrarea exprimă într-o
manieră generală, fie încorporarea unui element străin într-un ansamblu (ca de
altfel şi Larousse-ul), fie trecerea de la o stare neclară la una conştientă. Oricum, în
conceptul de integrare se include cel de unitate, în sensul că ceea ce este divizat se
uneşte. Dictionnaire économiques et financier, explică integrarea ca un proces al
concentrării, viziune depăşită, care nu mai corespunde prezentului1.
Prin integrare se poate obŃine, într-o perioadă de timp, o structură optimă a
economiei internaŃionale prin înlăturarea obstacolelor artificiale, în vederea
funcŃionării eficace a acesteia, dar şi prin introducerea deliberată a tuturor etapelor
şi elementelor de coordonare şi unificare. Prin urmare, problema integrării
reprezintă o parte dintr-una mai generală (a politicii economice optime). ConcepŃia
acesteia consideră că integrarea este crearea structurii optime a economiei
internaŃionale, prin înlăturarea barierelor artificiale din schimburile comerciale.
Aşadar, integrarea este legată de fenomene economice şi cuprinde integrarea

T

1

Grijac Gheorghe Alexa, MigraŃia, vama şi frontierele în perspectiva integrării României în Uniunea
Europeană, Editura Universitară, Bucureşti, 2006, p. 187.
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pozitivă şi cea negativă.2 Caracteristicile pozitive ale integrării, în opinia noastră,
sunt: maximizarea bunăstării şi îndepărtarea discriminărilor economice. De
asemenea, considerăm că integrarea din punct de vedere economic, este formarea
pe baza unei structuri, a unui organism economic, dintr-un grup de Ńări separate de
economia mondială.
Karl W. Deutsch caracterizează integrarea prin obŃinerea, în cadrul unui
teritoriu, a unei comunităŃi şi unor instituŃii puternice, precum şi a unor norme
comune, care să producă într-un timp îndelungat „schimbări paşnice” între statele
respective.
Ernest B. Haas consideră integrarea ca un proces prin care actorii politici ai
diferitelor structuri naŃionale îşi modifică loialitatea, speranŃele şi activităŃile
politice, în cadrul unui nou centru, ale cărui instituŃii posedă ori pretind jurisdicŃie
asupra acelor state naŃionale.
ConcepŃiile federaliste definesc integrarea ca o distribuire de puteri
constituŃionale, un ansamblu de condiŃii corespunzătoare unei teorii federale.
Leon N. Lindberg, referindu-se la integrare, o defineşte ca fiind procesul
prin care state care până atunci erau doritoare şi capabile să-şi conducă independent
politica internă şi cea externă, hotărăsc să delege procesul luării deciziilor unor
organe centrale (procesul prin care actorii politici din mai multe state diferite îşi
îndreaptă speranŃele şi deciziile politice către un nou centru).
Aşa cum reiese din toate aceste definiŃii, nu există un consens asupra
conceptului de integrare care are în fiecare caz în parte un înŃeles diferit sau, cel
puŃin, o semnificaŃie cu nuanŃă specifică. Din definiŃiile prezentate reies puncte de
vedere extrem de variate, de la înŃelegerea generală a semnificaŃiilor sale, la
interpretările de nuanŃă economică şi până la explicarea unor tipuri de integrare, în
funcŃie de o diversitate de criterii, inclusiv politice.
De regulă, integrarea economică este înŃeleasă ca un proces complex,
caracteristic etapei contemporane de globalizare şi de dezvoltare a diferitelor state,
proces condiŃionat de un ansamblu de factori.
Integrarea economică mai poate fi considerată şi un proces dinamic, în care
forŃele de expansiune sunt singurele decisive, adică acele forŃe care scapă
schemelor statice ale concurenŃei complete. Noi suntem de părere că integrarea
economică este un proces de intrare a unei unităŃi economice sau a unor unităŃi
(firme) dintr-o Ńară într-un ansamblu economic, într-un sistem economic
determinat, fiind destul de dificil de realizat integrarea a două sisteme economice
diferite cu menŃinerea caracteristicilor contradictorii ale fiecăruia dintre ele. De
aceea se impune o distincŃie între aspectul calitativ şi aspectul cantitativ al
2

Ibidem.
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integrării; aspectul calitativ se referă la condiŃiile de bază ale integrării, la existenŃa
unui sistem economic prevăzut cu tripla comunitate a pieŃelor, preŃurilor şi plăŃilor,
iar cel cantitativ, la crearea acestor condiŃii pe plan economic regional.3
Conchidem: „mecanismul” integrării economice reprezintă crearea unui
spaŃiu economic comun; circulaŃia liberă a factorilor de producŃie într-o „piaŃă
comună”; consumarea resurselor împreună, cu eficienŃă economică şi socială
maximă; crearea unei uniuni vamale şi a unor politici comune în domeniul
economic, monetar, financiar şi social, care sunt, de fapt, principiile de bază ale
procesului integrării economice.
Pe lângă integrarea economică mai există şi integrarea politică, militară,
culturală. Considerăm că integrarea economică este o problemă complexă de ştiinŃă
politică, de sociologie şi de psihologie socială. T. Scitovski e de părere că
diferenŃierile conceptuale se datorează divergenŃelor de interese, din diferite
sectoare, între state diferite, a Ńelurilor diferite ce se urmăresc şi a avantajelor care
se speră că vor fi obŃinute ca afect al integrării economice.4
Până la sfârşitul deceniului trecut s-a făcut distincŃie netă între integrarea
efectuată în cadrul fiecărei economii naŃionale, pe de o parte, şi, pe de altă parte,
integrarea efectuată între Ńări. Trebuie subliniată însă importanŃa deosebită a
formelor de integrare economică regională care preced, temporal şi spaŃial,
integrarea economică.
Problema integrării Ńărilor cu economie de piaŃă constă în crearea unor
condiŃii identice în ceea ce priveşte concurenŃa între producători, comercianŃi şi
consumatori. În acest sens conceptul de „integrare” nu a fost folosit în documentele
oficiale până în anii '60. Apoi, conŃinutul semantic al conceptului „integrare a
Ńărilor cu economie de piaŃă” a fost definit diferit de cel de „integrarea Ńărilor cu
economie planificată”.
A. H. Robertson a definit integrarea vest-europeană a Ńărilor cu economie de
piaŃă, ca un proces de depăşire a stadiului „cooperării”, prin înfiinŃarea de instituŃii
cu caracter supranaŃional, sau un proces şi un Ńel de transfer de competenŃe de la
nivel naŃional, către instrumente şi organisme cu caracter supranaŃional.
Considerăm că este necesar ca integrarea, cu multilateralitatea şi deschiderea spre
alte naŃiuni, să nu afecteze tradiŃiile şi particularităŃile naŃionale, ci să le protejeze.
Există divergenŃe între adepŃii economiei de piaŃă, ai liberei iniŃiative şi
adepŃii planificării, în sensul că interpretarea bazată pe economia de piaŃă se opune
celei bazate pe economia planificată.

3
4

Ibidem, p. 189.
Ibidem.
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Integrarea României s-a realizat pe lângă Ńările cu economie de piaŃă, pe plan
regional, în cadrul unei organizaŃii integratoare (UE).
Pentru procesele integraŃioniste din economia mondială au fost create o serie
de concepte ajutătoare, derivate, folosite pentru evidenŃierea teoretică şi practică a
conceptelor în diferite modele de integrare. Dar păstrarea bazelor conceptuale nu
mai este posibilă în condiŃiile unor modificări economice, sociale, politice etc. în
care conceptele devin inadecvate noilor realităŃi.
Considerăm că astăzi lipseşte orizontul conceptual din cauza conceptelor în
formare şi a conŃinutului semantic dar şi a lipsei unor concepte concrete, clare,
realiste şi bine fundamentate.
Strategia Delors (februarie 1988) conŃine câteva concepte derivate, specifice
construcŃiei europene: „marea piaŃă”; „coeziunea economică şi socială”;
„diferenŃele pozitivă”; „Europa cu două viteze”; „Europa cu geometrie variabilă”;
„spaŃiu economic unic”.
Dar, în limbajul comunitar, mai sunt utilizate şi altele5: „apropiere” reducerea unor decalaje economice şi sociale; „armonizare” în domeniul vamal,
noua clasificare vamală; schimbarea sensului „concurenŃei” după aprobarea
Tratatului de la Roma asupra PieŃei Comune; „convergenŃa politicilor”; „piaŃa
internă” fără frontiere interne, în care este asigurată libera circulaŃie a mărfurilor,
persoanelor, serviciilor şi capitalurilor, conform prevederilor tratatelor respective;
„piaŃa interioară deschisă” fără controlul la frontiere pentru mărfuri şi persoane;
„politica comună” asupra căreia statele au convenit şi al căror grad variază profund
după domeniul în care se acŃionează; „unificare” adică întregire sau unire;
„uniformizare”; „cooperare” în limitele stricte ale consimŃământului lor;
„federalizare” cu păstrarea individualităŃii specifice statelor în cadrul uniunii
respective.
FederaŃia e o uniune de state autonome care îşi păstrează în anumite limite
independenŃa într-un stat unitar condus de un guvern central.
Conceptul de „federaŃie” este uzitat în domeniul integrării (caracteristică
majoră a secolului al XX-lea), iar principiul ei fundamental este egalitatea absolută
în drepturi a statelor participante.
„Federalismul”, în opinia lui Dimitrie Gusti se poate defini astfel: „dau puŃin
din libertatea mea pentru a crea o autoritate care să-mi garanteze restul libertăŃii”.
Acelaşi autor concepea „federalizarea” prin realizarea independenŃei faŃă de centru,
independenŃa nefiind exclusivistă, ci dimpotrivă generează deschideri productive şi
utile practic: „fiecare membru al organizaŃiei nu numai că-şi păstrează
individualitatea, dar chiar o completează şi o îmbogăŃeşte prin crearea armoniei
5

Ibidem, p. 191.
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federale ce întruneşte pe toŃi la un loc în scopul de a conlucra şi înfăptui în comun
ceva mai bogat, mai demn, mai frumos şi mai impunător decât ar fi putut face
fiecare izolat”. Ideile sale şi-au depăşit de mult epoca în ceea ce priveşte
„individualitatea” fiecărui membru în crearea „armoniei federale”6.
Anglo-saxonii şi latinii dau înŃelesuri diferite conceptelor de „federaŃie” şi
„confederaŃie”. Cuvântul „federal” în franceză are un înŃeles larg şi desemnează o
putere dispersată, aşa cum afirma ministrul de externe britanic Diuglas Hurd, care
continua: În termenii noştri şi în istoria noastră, el înseamnă de fapt ceva centralizat
şi integrat.
Generalul Charles de Gaulle spunea ministrului britanic de externe:
„ConfederaŃia înseamnă un organism comun la care diversele state componente,
fără a-şi pierde corpul lor, sufletul şi figura lor, delegă o parte din suveranitatea lor
în materie strategică, economică şi culturală. ConfederaŃiei trebuie să i se dea o
bază populară şi democratică, popoarele trebuie să o creeze”7. Dar tocmai
delegarea unei părŃi din suveranitatea statelor componente este aspectul care
provoacă azi cele mai vii discuŃii.
În DicŃionarul de neologisme conceptul de „confederaŃie” înseamnă: „1.
Unire sub o singură putere centrală a mai multor state sau teritorii, care îşi
păstrează autonomia administrativă; 2. Reunire a unor organizaŃii”. Există
deosebire conceptuală între „federaŃie” şi „confederaŃie”, iar ideea federală s-a
impus într-atât încât ar putea constitui o trăsătură specifică a istoriei universale.
În guvernarea de tip federativ puterea este împărŃită între un guvern central
şi guvernele statelor ce compun federaŃia. „Unirea în scop federal” sau „uniunea
europeană de tip federal”, sunt concepte, după modelul SUA, Germaniei, ElveŃiei,
FranŃei, Braziliei etc. alcătuite din mai multe state sau provincii istorice model. Mai
sunt cunoscute şi alte state cu forme federale: Argentina, Austria, Australia,
Canada, India, Malaysia, Mali, Mexic, Venezuela etc.
P. Hay a lansat concepŃia dinamică sau federalismul funcŃional, care face
distincŃie între „federaŃie” şi „confederaŃie”, pe baza principiului ierarhic, ce
stabileşte raportul între instituŃii şi statele membre, realizând simultan
interdependenŃa şi independenŃa coordonată a Ńărilor componente.
E adevărat că astăzi Comunitatea are caracteristici federale, dar ea nu poate
fi definită ca o federaŃie, în sensul tradiŃional. În ultimii ani însă, s-au vehiculat
intens, într-o formă directă sau mascată vechile idei federale/confederale.
Unele Concepte conexe sunt directe, fiind utilizate în relaŃie cu sistemul de
integrare economică în cadrul ComunităŃii Europene:
6
7

Ibidem, p. 192.
Ibidem, p. 193.
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- „Comunitate” care face apel la „elemente intime de integrare”, la fuziunea
„intereselor, inimilor şi spiritelor”.
- „Sistemul Monetar European” (SME) este principalul instrument de
cooperare economică în Comunitatea Europeană şi a succedat „şarpelui monetar
flotant”, în martie 1979, urmărind crearea unei uniuni monetare a Ńărilor membre,
precum şi a unei zone de stabilitate în Europa „celor 15”.
- „SpaŃiul Economic European” (SEE), reprezintă o zonă economică de liber
schimb instituită între Ńările CEE şi AELS. Densitatea şi complexitatea tranzacŃiilor
între Ńările CEE şi cele ale AELS, fac ca aceste Ńări să formeze „cel mai
interdependent grup de naŃiuni suverane din lume”; Ńările respective sunt, reciproc,
cei mai importanŃi parteneri comerciali.
- „Uniunea Europei Occidentale” (UEO), creată în 1954 pentru a întări
cooperarea în materie de securitate între Ńările europene, reprezintă expresia
instituŃionalizată a securităŃii europene, fiind singura instanŃă de apărare strict
europeană în domeniul securităŃii, anterioară ConferinŃei pentru Securitate şi
Cooperare în Europa (CSCE).
- „Uniunea Economică şi Monetară” (UEM), reprezintă o etapă intermediară
în procesul deplinei integrări economice. În cadrul ComunităŃilor Europene, în
deceniile şapte şi opt ale secolului precedent, UEM a progresat destul de încet, din
pricina dificultăŃilor de tot felul.
Printre Conceptele conexe indirecte includem şi pe cel de „autonomie” care,
în viziunea noastră, înseamnă alegerea, fără nici o impunere din afară, a statului
politic şi a căii de dezvoltare economică, socială şi culturală. Dar autonomia mai
poate însemna şi o situaŃie a celui care nu depinde de nimeni, care are deplină
libertate în toate acŃiunile sale.
Un alt concept conex indirect este „autodeterminare” potrivit căruia orice
naŃiune are dreptul fundamental de a alege, fără nici un amestec din afară, statutul
ei politic şi calea de dezvoltare economică, socială şi culturală.
Mai există şi alte concepte conexe indirecte:
- „bună vecinătate” între state, ceea ce presupune dezvoltarea unor relaŃii
prieteneşti, de cooperare bi şi multilaterală între vecini, în toate domeniile, pe baza
dreptului internaŃional. În anul 1933, F.D. Roosvelt, preşedintele SUA, declara că
„bun vecin este cel care se respectă pe sine şi, pentru că procedează în acest fel,
respectă şi drepturile altora”.
- „cer deschis” - permiterea survolării teritoriului unor state, pe bază de
reciprocitate, în cadrul prevederilor unui acord bi şi multilateral. Conceptul a fost
propus încă din anul 1955 de fostul preşedinte SUA, D.W. Eisenhower, la o
reuniune la nivel înalt la Geneva şi readus în discuŃie la 12 mai 1989 de fostul
preşedinte american G. Bush.
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Securitatea, spunea Joseph S. Nye jr. este în esenŃă un obiectiv negativ absenŃa unei ameninŃări la adresa existenŃei unui stat.
Securitatea europeană presupune o largă cooperare politică, diplomatică,
economică, socială, tehnică, ştiinŃifică şi culturală între toate statele continentului,
înlăturarea oricăror bariere şi restricŃii în vederea extinderii cooperării
multilaterale.
După 1989, ca urmare a eşecului sistemului totalitar s-au modificat radical
datele securităŃii europene. łările Europei Centrale şi de Est au devenit aliaŃi - prin
„sistemul parteneriatului pentru pace” - ai statelor occidentale. Problema cea mai
importantă a anilor '90 a fost înlocuirea sistemului de securitate bipolară (SUAURSS) cu o comunitate de securitate paneuropeană. Din acest punct de vedere a
căpătat o semnificaŃie deosebită fiecare din componentele securităŃii:
− egalitatea suzerană şi respectul drepturilor inerente securităŃii;
− nerecurgerea la ameninŃarea cu forŃa sau la utilizarea forŃei;
− inviolabilitatea frontierelor;
− integritatea teritorială a statului respectiv;
− reglementarea paşnică a diferendelor;
− neamestecul în treburile interne;
− respectul drepturilor omului şi libertăŃilor sale fundamentale (libertatea
gândirii, conştiinŃei, religiei, credinŃe);
− egalitatea în drepturi şi dreptul popoarelor de a-şi determina propriul
destin;
− cooperarea între state şi îndeplinirea cu bună credinŃă a obligaŃiilor ce le
revin din dreptul internaŃional.
Conceptul de „securitate” are, la rândul său o serie de derivate, utilizate
frecvent:
− „securitate colectivă” – stare a relaŃiilor dintre state, creată prin luarea de
măsuri de securitate şi de apărare comună împotriva unei agresiuni;
− „sistem regional de securitate colectivă” (Hans Gunter Brauch);
„securitate regională colectivă” (Erich Remacle);
− „securitate colectivă limitată” (Gregory Flynn şi David J. Scheffer);
− „securitate politică” şi „securitate economică”, „psihologică” (Dimitrie
Gusti). Foarte interesante sunt şi astăzi ideile marelui gânditor român: „Vorbim de
securităŃi politice şi economice, ceea ce lipseşte în primul rând este securitatea
psihologică. Aceasta este o operă educativă care cere multă vreme...”;
− „mecanism paneuropean de securitate”; „regim unic de securitate pe
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continent” (Nicolae Ecobescu).
Între conceptele conexe indirecte se pot include următoarele:
- „subsidiaritate” - prioritate acordată autorităŃilor naŃionale faŃă de cele
comunitare, aflate pe plan secundar. El poate să descrie modul în care se face
transferul de putere spre instituŃiile naŃionale, regionale şi locale;
- „supranaŃionalitate” - situare deasupra activităŃii unui stat sau grupuri de
state; „transnaŃionalitate”; concepte controversate şi, după părerea noastră,
insuficient clarificate din punct de vedere teoretic.
Un alt concept conex indirect, din spaŃiul conceptului al „integrării
economice”, este cel de „suveranitate” - exercitarea exclusivă a puterii de stat,
independenŃa acestuia în relaŃiile internaŃionale. Carta ONU consacră în art. 2,
alin. 1, principiul egalităŃii suverane a statelor, ca purtătoare de suveranitate.
Pe mapamond, se constată o tendinŃă de restrângere a suveranităŃii statului şi
a atribuŃiilor acestuia, în cazul în care face parte dintr-un organism al integrării
economice, prin renunŃarea la o parte a suzeranităŃii naŃionale, şi integrarea într-o
unitate solidă, indisolubilă pe plan economic, administrativ şi politic.
„Suveranitatea limitată” câştigă tot mai mult teren ideologic pentru că a
trecut vremea suveranităŃii absolute în această eră a globalizării. Este nevoie în
acest sens, spunea secretarul general al ONU, Boutros Boutros Ghali, ca liderii
statelor să găsească un echilibru între nevoile guvernării interne şi cerinŃele unei
lumi tot mai interdependente.
Unii analişti susŃin necesitatea reinterpretării „suveranităŃii naŃionale”, în
sensul acceptării conceptului de „suveranitate funcŃională”, care impune crearea
unor noi instituŃii internaŃionale, dintre care unele au şi apărut. Aceste instituŃii pot
conduce la organizarea unui „sistem echilibrat de interese funcŃionale”. Se tinde,
conform opiniei lui Tinbergen, la o suveranitate planetară, descentralizată, posibilă
doar prin intermediul unei puternice reŃele de instituŃii internaŃionale. ReacŃiile la
aceste opinii sunt din cele mai diverse şi nu le vom discuta în rândurile care
urmează.
Autorii şi definiŃiile la care ne-am referit accentuează una sau alta dintre
trăsăturile integrării economice. Succesele obŃinute în procesul integrării
economice au condus la o mai clară înŃelegere a conceptului, ceea ce ne-a oferit
posibilitatea formulării unei definiŃii operaŃionale a acestuia.
În acest sens, integrarea economică se defineşte ca proces care cuprinde:
politici comune în toate sectoarele economiei; liberul schimb şi libera circulaŃie a
persoanelor, mărfurilor şi capitalurilor; armonizarea legislaŃiilor statelor implicate;
instituŃii comune asupra cărora Ńările semnatare transferă unele competenŃe de
natură economică.
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Dar realizarea integrării economice mai depinde şi de influenŃa unor factori
precum: excluderea discriminărilor, acŃiunea efectivă a unor competenŃe,
colaborarea în procesele decizionale, manifestarea unor aspiraŃii legitime etc.
Dar globalizarea s-a impus şi prin dezintegrare sau destructurare statală
pentru că de la cele 74 Ńări care existau în anul 1946, astăzi s-a ajuns la peste 200 şi
s-ar putea ca numărul acestora să continue să crească.8 În urma procesului de
decolonizare a Africii au apărut mai mult de 48 de state noi. Dezmembrarea URSS
a condus la apariŃia a 15 state independente, iar dezintegrarea Iugoslaviei a
determinat apariŃia a 5 state noi. De asemenea, Cehoslovacia s-a dezmembrat
paşnic, ceea ce a dus la formarea a două state: Republica Cehă şi Slovacia. De
asemenea, Kosovo s-a desprins de Serbia. Mai există şi alte state europene în
pericol de dezintegrare. Astfel, Belgia s-ar putea diviza în două state din cauza
celor două grupări recesioniste: flamanzii şi valonii. Nici Spania nu stă mai bine
din acest punct de vedere deoarece gruparea teroristă ETA acŃionează violent
pentru secesiune. Exemplele pot continua, dar nu ne-am propus să tratăm exhaustiv
acest subiect.
Mediul de securitate este instabil şi imprevizibil ca urmare a crizei financiare
a competiŃiei pentru resurse şi a continuării fracturării strategice a lumii şi, am mai
adăuga noi, a continuării polarizării lumii, care „nu se va depolariza niciodată pe
deplin”. Criza din Orientul Apropiat şi din Orientul Mijlociu nu s-a rezolvat încă,
persistând focarele din zona conflictelor între Israel şi palestinieni pe de o parte şi
între Israel şi Iran pe de altă parte, din Irak, din zona caucaziană şi din Afganistan.9
Mai există focare şi în alte părŃi ale globului ca, de pildă, în Peninsula
Coreea unde frontiera dintre cele două Ńări se aseamănă cu linia unui front dintre
două armate care încă nu au încetat focul. Ca urmare, la sfârşitul anului 2010
preşedintele SUA şi cel al Coreei de Sud au hotărât să treacă la un „nivel superior
de pregătire” şi la manevre în Marea Galbenă. Totuşi, SUA, China şi FederaŃia
Rusă au găsit soluŃii diplomatice pentru atenuarea crizei, trecând cu vederea
incidentul de frontieră. Coreea de Nord s-a dotat cu arma nucleară, la fel ca India,
Pakistanul şi Israelul, ca măsură pentru asigurarea securităŃii proprii. Există şi alte
Ńări care intenŃionează să se doteze cu această armă de distrugere în masă (ADM) în
viitor.
Aşadar, cea mai mare ameninŃare în acest an şi în următorii ani este
prolificarea ADM, a mijloacelor CBRN10 şi în primul rând a celor nucleare, dar şi a
8

Eugen Bădălan, Mircea Udrescu, Constantin Mincu, CondiŃionări logistice în epoca globalizării,
Editura Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă, Bucureşti, 2010, p. 34.
9
Gheorghe Văduva, Editorial. Mediul de securitate. Orizonturi neliniştite., Revista Univers Strategic,
pp. 7-16.
10
Chimice, biologice, radiologice şi nucleare.
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sistemelor de arme de mare precizie şi a celor bazate pe nanotehnologii,
biotehnologii etc.
S-a dovedit deja că mijloacele CBRN pot să ajungă în posesia unor
organizaŃii teroriste transnaŃionale, ceea ce ar distruge echilibrul strategic existent
şi ar conduce la mărirea haosului insecuritar de astăzi. Într-un asemenea mediu de
securitate instabil creşte neîncrederea, suspiciunea, iar procesul de sărăcire extremă
a populaŃiei din ce în ce mai numeroase, fenomenul migraŃiei ilegale şi
recrudescenŃa statelor teroriste accentuează conflictualitatea. TraficanŃii şi membrii
reŃelelor de crimă organizată corup pe unii dintre oficiali sau devin ei înşişi oficiali,
finanŃează economia subterană, întreŃin relaŃiile mafiote, controlează şi subminează
statul prin reŃelele lor.
În consecinŃă, apreciem că mediul de securitate se configurează pe câteva
dimensiuni esenŃiale: economică (şi financiară), geopolitică (şi geostrategică),
comprehensivă (şi disuasivă) şi altele.
Dimensiunea economică reprezintă motorul relaŃiilor internaŃionale, dar şi un
factor determinant al interesului vital al societăŃii omeneşti şi al fiecărui stat în
parte. Puterea economică a SUA este afectată de criză, de aprecierea sau
deprecierea dolarului (USD). Statele BRIC11 au împreună un PIB12 mai mare decât
cel al SUA şi decât cel al UE şi au economii emergente cu ritmuri înalte de
dezvoltare; China este pe locul al doilea din lume în privinŃa ritmului creşterii
economice. În vederea dominării lumii din punct de vedere economic şi financiar,
SUA şi UE ar trebui să se constituie într-un centru de putere economico-financiară
pentru a contrabalansa dezvoltarea Ńărilor BRIC, ceea ce este destul de dificil.
Dimensiunea geopolitică (şi geostrategică) vizează plasarea statelor şi în
special a marilor puteri într-un domeniu/areal politic, economic, geografic, al
relaŃiilor internaŃionale, energetic, cultural, informaŃional şi militar pentru a
beneficia de cel mai mare avantaj posibil, de un mediu favorabil dezvoltării
durabile, de siguranŃă strategică şi, evident, de securitate.
Fiecare Ńară caută un partener strategic cât mai avantajos într-o miză
geopolitică şi geostrategică enormă.
Analizând aceste parteneriate putem identifica tendinŃele de reconfigurare
geopolitice şi apoi gama opŃiunilor pe care le are o Ńară sau alta asupra manierei de
formulare şi concretizare a interesului naŃional vital. În acest cadru, considerăm că
astăzi există patru centre de putere planetară care vor atrage în jurul lor cea mai
mare parte a Ńărilor de pe mapamond: SUA, UE, BRIC şi Lumea arabomusulmană.
11
12

Brazilia, Rusia, India şi China.
Produsul intern brut.
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Dimensiunea comprehensivă şi disuasivă reprezintă o caracteristică esenŃială
a mediului de securitate internaŃional. Ea depinde de cunoaşterea realităŃilor şi
tendinŃelor din domeniul conflictualităŃii, a provocărilor, pericolelor şi
ameninŃărilor la adresa securităŃii internaŃionale/globale, a vulnerabilităŃii statelor
la toate acestea, evaluarea şi managementul riscurilor rezultate.
Puterea esenŃială a acestei dimensiuni o reprezintă SUA cu forŃa ei militară
uriaşă diseminată în baze militare dispuse pe întreaga planetă, susŃinută de armele
nucleare strategice ale AliaŃilor, dar şi ale Rusiei. SUA sunt o superputere
financiară, economică, politică şi militară cu importante funcŃii şi roluri în
configuraŃia mediului de securitate actual. Astăzi, mediul de securitate fiind
gestionat de SUA – „jandarmul lumii” – s-ar putea întâmpla o catastrofă dacă
această uriaşă forŃă disuasivă s-ar retrage pe continentul Nord American, sau dacă
nu şi-ar mai asuma responsabilitatea gestionării crizelor şi conflictelor.
Aşadar, funcŃia disuasivă e exercitată de SUA în parteneriat strategic cu UE
şi cu Rusia, ceea ce însemnă că o retragere a SUA din rolul de conducător şi
coordonator a strategiilor de gestionare a conflictelor militare de pe glob ar produce
un mare dezechilibru strategic mondial.
UE şi NATO încă nu doresc să-şi asume responsabilităŃi globale: UE nu e un
partener strategic al SUA în gestionarea conflictelor de pe mapamond şi nu se ştie
dacă va deveni vreodată, dar NATO a acceptat să preia o parte din
responsabilităŃile SUA, preluând scutul antirachetă din Europa.
Rusia a redevenit un actor important nu numai pe scena europeană, ci şi pe
cea globală/mondială, iar Turcia ar putea să devină cel de al doilea actor prin
includerea acesteia în ecuaŃia geopolitică şi geostrategică nu numai euro-asiatică, ci
şi globală.
Statele care nu şi-au revenit din criză, ca de exemplu, România, vor avea şi
în continuare mari probleme şi pentru a-şi reduce pierderile este necesar ca
guvernele lor să elaboreze programe viabile de ieşire din criză prin politici şi
strategii de refacere economică şi reconstrucŃie. Prin împrumuturi excesive la FMI
şi la alte bănci, prin migraŃia creierelor şi a populaŃiei calificate va continua criza
din cauza proastei guvernări. Deşi România e partener strategic al SUA, nu
valorifică această oportunitate din cauza lipsei unor proiecte şi unor iniŃiative.
Asupra statelor naŃionale se exercită presiuni mari precum13:
- proasta guvernare, corupŃia, birocraŃia şi înstrăinarea resurselor naŃiunii
(statului) au ca efect sărăcirea accentuată a cetăŃenilor şi părăsirea łării;
13

Marian COVLEA, PredicŃii asupra evoluŃiei UE şi a sistemului internaŃional de securitate în
perioada 2010-2020, Revista Univers Strategic, Nr. 4/2010, Editura Universitatea Creştină „Dimitrie
Cantemir”, Bucureşti, 2010, p. 250.
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- o presiune din partea anarhiştilor şi sabotorilor autohtoni şi străini, a
internaŃionaliştilor neo-marxişti care apreciază patriotismul şi naŃionalismul ca pe o
trădare a cauzei revoluŃiei proletare mondiale şi o cârdăşie între exploatatorii şi
exploataŃii pe plan intern;
- presiuni dirijate de marile puteri pentru enclavizare etnică, ruperea unei
părŃi din teritoriul naŃional şi primirea unui mare număr de locuitori/imigranŃi din
Ńări fără resurse sau în care sunt războaie civile sau conflicte armate:
- presiuni din partea unor instituŃii şi organizaŃii mondialiste cum ar fi, de
exemplu: UE, FMI, BM şi paradisuri fiscale. UE restrânge permanent suveranitatea
naŃională şi inhibă patriotismul unor state prin încurajarea autonomiei şi dezvoltării
(euro)regiunilor sau a comunităŃilor locale.
Parlamentul European, care adoptă actele normative ale UE,
europarlamentarii nu mai votează în funcŃie de interesele statelor pe care le
reprezintă, ci în funcŃie de interesele grupărilor politice europene (popular, liberal,
socialist etc.).
UE colectează cotizaŃii anuale ale statelor (peste un miliard de euro) fără a
da ceva echivalent în schimb. Astfel, în perioada 2007-2010, România a dat 4,4
miliarde euro cotizaŃie şi a primit în schimb fonduri de 0,8 miliarde euro pentru
dezvoltarea economico-socială, adică de peste 5 ori mai puŃin.
„Asasinii economici ai popoarelor”, denumire dată chiar de foştii angajaŃi ai
FMI şi BM acestor instituŃii internaŃionale, acordă credite, în condiŃii
împovărătoare, de care beneficiază prin corupŃie firmele străine (care prestează
serviciile) şi liderii locali (pe bază de mită).
Prin paradisurile fiscale se face fraudă fiscală internaŃională şi exod de
capital şi se drenează în acest mod resursele financiare ale statelor, de către:
oficialităŃile corupte, societăŃile transnaŃionale şi crima organizată internaŃională.
- mai există şi presiunea capitalului internaŃional, a Bursei de capital, a
băncilor şi companiilor transnaŃionale care au interesul de a distruge frontierele
naŃionale şi statele-naŃiune în scopul acaparării resurselor naŃionale şi realizării,
maximizării şi repatrierii profiturilor. Un exemplu în acest sens ar fi şi exodul
creierelor („Brain Drain”) şi forŃei de muncă autohtone în străinătate prin
intermediul migraŃiei internaŃionale;
- o agresiune ideologică şi culturală de distrugere a structurii sociale şi
solidarităŃii naŃionale, a matricei culturale naŃionale, a identităŃii naŃionale.
Agresiunea se face prin manipulare, dezinformare, învrăjbire şi impunere a unor
nonvalori, a unor tradiŃii şi obiceiuri străine dezumanizate şi periculoase.
Agresiunea se exercită prin organizaŃii non-guvernamentale (ONG), prin produse
„culturale” (filme, literatură, pictură etc.) şi mai ales prin mass-media care nu mai
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are rolul de a educa cetăŃenii ci de a transmite vulgaritatea, prostul gust, minciuna,
prin manipulare, dezinformare şi intoxicare cu ştiri false.
Atacurile actorilor antinaŃionali sunt executate în interiorul statului Ńintă de
către trădători care ajung în fruntea statului şi care au ca armată „Coloana a cincea”
şi alte „cozi de topor”14.
Spre deosebire de statele mici şi mijlocii, victime ale agenŃilor de influenŃă
mondialişti, statele puternice îşi întăresc instituŃiile statului naŃional pentru a putea
desfăşura acŃiuni antinaŃionale în statele Ńintă.
Pentru a contracara agresiunile antinaŃionale există următoarele soluŃii: educaŃia,
învăŃământul, informarea corectă a cetăŃenilor Ńării, solidaritatea naŃională, ridicarea
maselor la lupta împotriva manipulării, corupŃiei şi spolierii, alegerea în funcŃii de
conducere a unor cetăŃeni oneşti, competenŃi şi patrioŃi, dezvoltarea economiei
naŃionale, creşterea productivităŃii muncii şi exporturilor etc.
În concluzie, România trebuie să se integreze deplin în Uniunea Europeană
nu oricum, ci pe bazele ştiinŃifice ale etnologiei (inclusiv ale etnologiei
informaŃionale), adică pe fundamentele studierii vieŃii materiale şi spirituale a
comunităŃii etnice româneşti (a naŃiunii româneşti), a culturii şi civilizaŃiei noastre
pe treptele dezvoltării sociale, a specificităŃii creaŃiei româneşti, a formelor de
cultură tradiŃionale şi contemporane, a mesajului prin care se reflectă dezvoltarea
acestora în timpul şi spaŃiul globalizării. În acest sens, UNESCO a elaborat
„Ancheta etnologică totală” în scopul alcătuirii unui inventar la scară globală de
cunoştinŃe obiective asupra comunităŃilor umane, inclusiv asupra comunităŃii
româneşti.
Etnografia este o ştiinŃă de sinteză, integratoare, care are principii şi relaŃii în
cadrul comunităŃilor etnice şi care studiază formele contemporane de cultură,
materială şi imaterială, pe baza cărora se pot stabili legile de dezvoltare a
comunităŃii româneşti în procesul complex şi dinamic al globalizării.
Analiza etnologică a fenomenelor economice şi culturale româneşti nu
trebuie să se facă numai în lumina economiei politice sau a ştiinŃei culturii, ci în
spiritul legăturii globalizării cu poporul român, cu existenŃa acestuia în timp şi
spaŃiu. În contextul procesului de globalizare, diferenŃele etnice care se manifestă
în existenŃa comunităŃilor sunt mai importante ca valoare şi ca obiect de analiză
strategică, decât aspectele comune. Ca urmare, în stabilirea/elaborarea strategiei
definitivării integrării României în UE şi în economia globală este necesar să se
pună accentul pe ocupaŃiile tradiŃionale ale poporului român, începând cu
agricultura (creşterea animalelor domestice, pescuitul, sericultura, apicultura etc.),

14

Ibidem.
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care a fost dată uitării de guvernanŃii români, industria, învăŃământul, cercetarea
ştiinŃifică şi altele care, de asemenea, nu au fost rezolvate corespunzător.
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GLOBALIZAREA – COMPONENTĂ FIREASCĂ
A DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE
GLOBALISATION – A COMMON FEATURE OF THE ECONOMIC
AND SOCIAL DEVELOPMENT
General de brigadă (r) prof. univ. dr. Mircea UDRESCU*
Globalizarea, în sensul cel mai larg, exprimă un proces general de modernizare a
vieŃii economico-sociale, ce se manifestă, în principal, prin liberalizare şi reglementare. În
mod firesc, în domeniile şi în locurile (zonele) unde aduce satisfacŃie socială, globalizarea
este apreciată ca o binefacere. Acolo unde însă se constată reversul, globalizarea devine
responsabilă de toate relele şi suferinŃele, de care alŃii se fac vinovaŃi. Inevitabil, omenirea
a progresat pe măsura generalizării introducerii progresului tehnic, economic şi social. În
contextul acesta, globalizarea este resimŃită drept cauză şi efect a progresului
contemporan, căpătând strălucire acolo unde se consolidează valorile morale generale şi
devenind lipsită de valoare acolo unde aceste principii generale ale vieŃii sunt încălcate cu
bună ştiinŃă. Astfel, globalizarea nu este nici rea nici bună, ea însoŃeşte devenirea socială
actuală şi viitoare.
Cuvinte cheie: Globalizare, societate, stat, forŃe politice, instituŃii naŃionale,
instituŃii globale, fenomene globale, interese globale, standarde de calitate.
Broadly spaking, globalisation represens general process of development
regarding the social and economic environment including liberalism and norms.
Globalisation is naturally apprehended as a benefit in the fields and contexts wherw i tis
supposed to trigger social content. Where i tis about reversed situation globalisation is
perceived as a being responsible for all evil and suffering which others are guitly of.The
uman kind, undoubtedly, has made great progress in accordance whith the technoilogical,
economic and social growth. In this context, globalisation is perceived both as cause and
effect of the contemporany advances, becoming outstanding provided that the general
moral values are taken into account. If thought as useless, these general life principles are
intentionally accompanies the social present and future world.
Keywords: Globalisation, society, state, political forces, national institutions,
global institutions, global phenomena, global interests, global norms, quality standards.
*
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reliminarii introductive. În ultima vreme, se apreciază că unele
cuvinte au căpătat o întrebuinŃare foarte frecventă. Cu ajutorul lor,
diferite persoane încearcă să explice, de multe ori, situaŃii şi stări
care le sunt numai relativ sugerate şi mai puŃin explicitate. Din această perspectivă,
globalizarea şi logistica sunt două noŃiuni care se încadrează în uzul cotidian.
După Zigmunt Bauman „Cuvântul GLOBALIZARE stă pe buzele tuturor;
o marotă a devenit rapid lozincă, incantaŃie magică, paspartu capabil să deschidă
porŃile tuturor misterelor prezente şi viitoare. Pentru unii, globalizarea este ceva ce
trebuie să realizăm neapărat dacă vrem să fim fericiŃi; după alŃii, sursa nefericirii
noastre rezidă tocmai în globalizare. Este sigur, însă, pentru toată lumea că
globalizarea reprezintă destinul implacabil spre care se îndreaptă lumea, un proces
ireversibil care ne afectează pe toŃi, în egală măsură şi în acelaşi mod“ [1].
La rândul său, se consideră că logistica acoperă aspectele tehnico-materiale
în care se desfăşoară importante acŃiuni umane. Se vorbeşte despre logistica
învăŃământului, logistica militară, logistica de marketing, logistica negocierilor,
logistica infractorilor etc. Specialişti renumiŃi din domeniul economic încearcă să
ne convingă că „Managerii logisticieni de succes vor fi aceia care vor avea o
viziune de ansamblu asupra planurilor strategice ale propriei companii şi vor
înŃelege rolul logisticii în reuşita acestor planuri… logistica va avea un rol strategic
semnificativ în obŃinerea avantajului competitiv de către firme în condiŃiile de
concurenŃă pe piaŃa globală“ [2].
Problematica globalizării are efecte economice nu numai asupra
indivizilor, oamenilor de afaceri, guvernelor, statelor-naŃiune şi uniunilor statale,
cu impact asupra pieŃelor muncii, pieŃelor financiare, creşterii economice şi
proceselor de convergenŃă ale economiilor naŃionale. Ca orice proces politicosocial, globalizarea nu poate fi considerată o sursă nelimitată de beneficii pentru
umanitate, mai ales pentru zonele în care productivitatea muncii şi eficienŃa
acesteia sunt foarte reduse, dar nici nu poate fi învinovăŃită de toate relele pe care
unele structuri sociale sunt obligate să le depăşească. Trăsăturile esenŃiale ale
globalizării rezultă din următoarele constatări: declinul important al producŃiei de
masă pe baze teritoriale şi diversificarea crescândă a pieŃelor; creşterea importanŃei
serviciilor în ansamblul activităŃii economice; o proporŃie tot mai mare din valoarea
produselor individuale constă în design, marketing, consultanŃă juridică şi
financiară; standardizarea produselor asociată cu economiile cu anvergură
teritorială este înlocuită cu accentuarea diferenŃierii în conformitate cu cererea
locală sau specializată; nivelurile naŃionale de organizare economică scad în
importanŃă pe măsură ce se extind nivelurile globale de organizare, datorită
caracterului global al finanŃelor şi tehnologiilor; creşterea numărului de activităŃi
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guvernamentale care se reglementează prin acorduri internaŃionale; dezvoltarea
accentuată a reŃelelor transnaŃionale neguvernamentale şi neoficiale etc.
Încercări de definire Indubitabil, istoria omenirii este istoria evoluŃiei
trinomului spaŃiu, viteză şi timp. Marile şi micile evenimente sociale sunt cauză şi
efect ale combinării celor trei componente ale ecuaŃiei devenirii. În acest context,
globalizarea nu numai că a devenit unul dintre cele mai la modă cuvinte pentru
mediul universitar, pentru politicieni, oameni de afaceri, dar şi pentru orice
participant la spectacolul transformărilor umane.
Pentru aceştia din urmă, globalizarea este ceva care le umple viaŃa şi la
bine şi la rău, mai ales la rău. Ea vine de undeva, nu se ştie de unde, şi acŃionează
implacabil, mai ales atunci când se pune problema ca cei mulŃi să strângă cureaua
şi să accepte noi sacrificii. În sinea lor, ei se întreabă şi vor să afle cine o produce,
pentru ce şi pentru cine, în numele cui se produce şi de ce intervine în toate
discuŃiile care justifică deciziile ce se iau peste capul lor şi mai ales împotriva lor.
Globalizarea a devenit omniprezentă; pentru unii ea este sinonimă cu
progresul general, în timp ce pentru alŃii a devenit un adevărat Ńap ispăşitor, fiind
cauza a tot ceea ce merge prost în lume, mai ales în zonele în care sărăcia se
extinde. De acum, crizele economice şi cele financiare se produc din cauza
globalizării. De ele nu mai sunt legate acŃiuni umane, capitaluri speculative şi
guverne, ele sunt generate de globalizare.
Unele guverne blamează globalizarea pentru pierderea suveranităŃii
naŃionale, altele îşi justifică acŃiunile politice de renunŃare la suveranitatea
naŃională prin integrarea în entităŃi suprastatale, pe motiv că puterea locală se
diminuează în faŃa creşterii derutante a influenŃelor pieŃelor financiare şi a
structurilor supranaŃionale. Pentru mulŃi lideri politici, globalizarea este de acuzat
deoarece reduce drastic numărul locurilor de muncă, face să crească inegalitatea
socială, iar condiŃiile de muncă îmbracă mantia sadismului. MulŃi oameni, dacă nu
se pot lupta cu globalizarea, desfăşoară atacuri virulente la adresa OrganizaŃiei
NaŃiunilor Unite, Fondului Monetar InternaŃional, Băncii Mondiale, OrganizaŃiei
Mondiale a ComerŃului, Grupului G7+1, Grupului G-20 etc., dar acŃiunile lor devin
tot mai haotice şi destructurate.
În contrapartidă, există mulŃi politicieni şi economişti care apără procesele
de globalizare, dar pun sub semnul întrebării modalitatea practică în care s-a
acŃionat de către unele organisme mondiale şi Ńări dezvoltate în impunerea
cerinŃelor globalizării. Deşi popoarelor în cauză afectate le-au fost prezentate ca
acŃiuni de ridicare generală a nivelului de viaŃă, încercările de a impune libertatea
totală a circulaŃiei capitalurilor în Ńările în curs de dezvoltare, în condiŃiile
inexistenŃei unor instituŃii capabile să gestioneze uriaşele fluxuri financiare, au avut
drept consecinŃă declanşarea de crize financiare, urmate de adâncirea gradului de
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sărăcie şi de nemulŃumire generală. Astfel, în multe Ńări în curs de dezvoltare din
Asia, Europa, Africa şi America de Sud, speranŃele oamenilor într-o viaŃă mai
bună, prin politicile globale ale unor instituŃii mondiale, s-au năruit. Ei constată că
trăiesc fie mai rău decât înainte, fie tot la fel, şi, totodată, sunt neputincioşi în faŃa
înaintării copleşitoare a globalizării, care devine omniprezentă, prin înfrăŃirea
puterii locale cu cea globalizatoare, de pretutindeni şi din toate domeniile activităŃii
sociale. Pe acest fond, s-au făcut auzite numeroase voci care, în principiu, nu sunt
împotriva globalizării, dar se opun categoric modului în care Fondul Monetar
InternaŃional şi Banca Mondială au exportat globalizarea în multe Ńări în curs de
dezvoltare, în care, prin inginerii financiare urmate de acte de corupŃie, scopurile
iniŃiale au fost deturnate. Totodată, mulŃi teoreticieni şi organizatori ai practicii
social-economice se află de partea celor care susŃin că, în ansamblu, globalizarea
are efecte pozitive pentru populaŃia globului, prin convergenŃa sa socială, fiind
convinşi că atât costurile, cât şi beneficiile, nu vor fi uniforme, unii vor fi mai
câştigaŃi, alŃii vor fi în pierdere, dar se speră că cei mai mulŃi vor fi mulŃumiŃi.
Aceste puncte de vedere pornesc de la convingerile conform cărora globalizarea
este purtătoarea indubitabilă a cerinŃelor de eficienŃă şi productivitate ridicate, care
combină efectele benefice cu efectul negativ asupra tuturor celor care nesocotesc
legităŃile calităŃii şi moralităŃii. Ca atare, se susŃine că procesul de globalizare în
care ne găsim are mai multe consecinŃe pozitive decât negative, înscriindu-se în
cerinŃele legilor generale ale progresului economic şi social. Pentru susŃinătorii
globalizării, „în realitate, principalii perdanŃi în globalizare sunt acum acele
popoare şi Ńări care nu sunt în stare să se alăture procesului de globalizare şi rămân
în urmă, în principal din cauză că nu au instituŃii credibile – politice, juridice,
economice sau sociale. Dimpotrivă, principalii câştigători sunt cei care beneficiază
de pe urma faptului că au fost capabili să fie deschişi faŃă de ea, atrăgând comerŃ,
capital şi tehnologie străine”[3]. AdepŃii globalizării susŃin că pieŃele, instituŃiile
supranaŃionale şi firmele cu interese internaŃionale se găsesc, mai mult decât
majoritatea guvernelor, în fruntea extinderii globalizării. Pentru aceştia, este lesne
de înŃeles faptul că pieŃele se dezvoltă mai eficient acolo unde guvernele intervin
mai puŃin, dar se acceptă ideea că guvernele au încă un rol important în menŃinerea
unei relative stabilităŃi economice şi în garantarea unei anumite protecŃii sociale.
De aceea „globalizarea din zilele noaste şi tehnologia constituie o revoluŃie
neterminată. Lor le lipseşte reglementarea socială. Până nu se stabileşte un nou
cadru global de reguli sociale, va persista actuala stare de nelinişte“ [4].
Când se încearcă să se definească agentul responsabil cu cadrul general de
reguli sociale, totul capătă nuanŃe generalizatoare, care nu exclud existenŃa unui
guvernământ mondial, aflat undeva deasupra tuturor guvernelor. Sunt edificatoare,
în acest sens, discursurile a doi importanŃi oameni de stat, Tony Blaier şi Bill
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Clinton, la Summit-ul de la Davos, din ianuarie 2000, care au susŃinut globalizarea,
fără a angaja în vreun fel guvernele lor.
Presa vremii a insistat asupra faptului că Tony Blaier este susŃinătorul
creării unei economii mondiale deschise şi a unei societăŃi globale, viziune posibilă
în următorul secol numai dacă se beneficiază cu înŃelepciune de binefacerile
globalizării şi se creează o bază etică de antrenare în această horă a tuturor Ńărilor,
iar, printr-o angajare etică internaŃională, să se ajungă la ajutorarea celor săraci, la
eliminarea acŃiunilor cauzatoare de genocid şi a marilor probleme de mediu.
În opinia lui Bill Clinton, „este esenŃial ca muncitorii şi familiile din Ńările
dezvoltate, ca şi din cele în curs de dezvoltare să tragă foloase din globalizare. În
Ńările industrializate trebuie să se asigure că săracii şi cei dezavantajaŃi de
schimbare nu sunt neglijaŃi şi că toŃi muncitorii au acces la binefacerile educaŃiei şi
instruirii profesionale pentru aplicarea noilor tehnologii. Liderii Ńărilor în curs de
dezvoltare trebuie să micşoreze diferenŃa dintre bogaŃi şi săraci şi să se asigure că
guvernele şi instituŃiile sunt deschise şi transparente. Acest lucru este esenŃial
pentru atragerea investiŃiilor străine necesare pentru îmbunătăŃirea coeficienŃilor de
dezvoltare şi rezolvarea problemelor sociale. Există o limită până la care
economiile industrializate pot acŃiona pentru a ajuta Ńările în curs de dezvoltare care
nu iau măsurile necesare. Ele pot, totuşi, să reducă povara datoriilor acestor Ńări, să
facă comerŃ cu ele, să investească în ele şi să sprijine educaŃia şi politicile de
instruire“ [5]. Desigur, pentru reprezentanŃii marilor economii mondiale,
globalizarea este un proces necesar, care are ca obiectiv o sumă de idealuri
pragmatice, care exclud orice idealuri ideologice dogmatice. Pentru Tony Blaier şi
Bill Clinton, globalizarea reprezintă sensul direcŃiei în care „va curge apa“, în
această direcŃie se vor angaja Ńările purtătoare de progres, iar celelalte, pentru a fi
ajutate, vor trebui să facă ele însele eforturi susŃinute spre a micşora decalajul care
le separă de naŃiunile de frunte. Efectiv, globalizarea pare să fie o certitudine cu o
mulŃime de incertitudini. Cert este faptul că acum se vorbeşte de globalizare, de
economie globalizată, de mediu global, de politici globale, de terorism global etc.
Ca atare, şi definiŃiile globalizării sunt tot atât de numeroase ca şi variantele de
abordări ale fenomenului prin care au fost consemnate. Astfel, pentru mediul
economic românesc, globalizarea reprezintă, după caz, „modalitate sau sistem de
receptare şi abordare pe termen lung a marilor probleme contemporane,
determinate de interacŃiunea multiplelor procese şi fenomene economice, tehnice,
politice, sociale, culturale, ecologice etc. şi preconizarea soluŃionării lor într-o largă
perspectivă de către comunitatea internaŃională. Într-o asemenea viziune globalistă,
ansamblul dobândeşte proprietăŃi sau însuşiri pe care componentele nu le posedă“
[6]. DefiniŃia sugerează procesul complicat de planificare interdependentă a marilor
probleme ale omenirii de către comunitatea internaŃională, înŃeleasă ca un
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important „actor“ internaŃional. Dificultatea cea mare rezidă în faptul că ansamblul
comunităŃii internaŃionale nu acŃionează sinergic, optimal, ci ca o sumă de entităŃi,
de multe ori cu interese deosebite şi adesea contradictorii! Oricum, este lesne de
înŃeles că obiectul şi subiectul globalizării se constituie din entităŃi statale, unele
iniŃiind şi susŃinând fenomenele globalizatoare favorabile lor, în timp ce altele se
găsesc în situaŃia de a suporta consecinŃele negative ale acestor procese.
Din altă perspectivă, „Globalizarea este un proces dinamic de liberalizare,
deschidere şi integrare internaŃională pe o serie largă de pieŃe, de la muncă la
bunuri şi de la servicii la capital şi tehnologie…În analiză finală, globalizarea se
bazează pe libertate: libertatea de a face comerŃ cu restul lumii şi de a capitaliza în
avantajul relativ al fiecărei Ńări, libertatea de a investi acolo unde profiturile de
capital sunt mai mari, la un nivel de risc tolerabil, şi libertatea de a deschide afaceri
în Ńara pe care o alegi, fie că este o afacere care să obŃină profituri mai mari ori o
parte de piaŃă mai mare sau să caute, în mod individual, salarii şi/sau condiŃii de
muncă mai bune“ [7]. DefiniŃia insistă pe liberalizarea, deschiderea şi integrarea
internaŃională, libertatea de acŃiune fiind cuvintele de ordine, obiectul globalizării
fiind marile întinderi geografice globale, în care, desigur, se află entităŃi statale,
subiectul acesteia rămânând nedefinit, putând fi vorba despre companii de succes
de pretutindeni.
În viziunea noastră, globalizarea reprezintă cadrul instituŃional
internaŃional prin care companiile îşi promovează interesele proprii, fără a mai avea
nevoie de acŃiunea protectoare şi de intermediere a statelor. Într-un asemenea
context, capitalul poate circula liber, firmele fac afaceri pretutindeni, cetăŃenii se
pot deplasa liber, cadrul legislativ naŃional se supune cadrului legislativ global, iar
principiile de bază ale acŃiunii umane sunt supuse criteriilor de eficacitate, eficienŃă
şi profit. Globalizarea actuală se dovedeşte a fi expresia intensificării
interconectărilor multiple – politice, economice, culturale şi, nu în ultimul rând,
militare. TendinŃa de globalizare de după 1980 este sesizată ca o treaptă calitativ
superioară în devenirea socială, o consecinŃă a adevăratei revoluŃii în domeniul
tehnologiilor informatice şi de procesare a datelor. Acest proces de intensificare
agresivă a interconectărilor are, evident, un caracter contradictoriu, implicând atât
integrarea, cât şi fragmentarea, omogenizarea, cât şi diversificarea, globalizarea,
cât şi localizarea, îmbogăŃirea, cât şi sărăcirea; evident, a unora de către ceilalŃi.
Privind în urmă, în istorie, se poate afirma că ideile şi acŃiunile globale au
urmat evoluŃia societăŃii. Pentru orice individ, globale sunt acŃiunile care au
excedat concretul său de spaŃiu şi timp. Credem că, pentru omul comunei primitive,
reglementările organizatorice de teritoriu de vânătoare şi de culegere de fructe şi
rădăcini au constituit premise ale „globalizării“. Punerea sub ascultare a
populaŃiilor din cadrul feudelor a constituit, de asemenea, o premisă a globalizării.
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Marile imperii ale antichităŃii şi ale feudalismului pot fi înŃelese ca tendinŃe de
extindere şi consolidare a puterii unui stat asupra unor mari întinderi teritoriale din
cauza unor interese globale – globalismul adecvat la lumea cunoscută de atunci. În
amplul proces de expansiune globală, ca o realitate a echilibrului s-au impus statele
şi delimitările de graniŃă, în care puterea globală aparŃinea unei persoane bine
determinate, rege, împărat ş.a., ca reprezentant recunoscut al unor entităŃi naŃionale.
În antichitate şi în feudalism, statul, reprezentat de conducătorul acestuia, avea
puteri nelimitate asupra tuturor cetăŃenilor, proprietăŃilor şi bunurilor care Ńineau de
o anumită departajare şi configuraŃie de frontieră. Chiar şi războaiele purtate în
acele vremuri se duceau din voinŃa şi în numele împăratului, regelui,
conducătorului. Zorii capitalismului au apărut pe fondul consolidării proprietăŃii
private din ateliere, fabrici, întreprinderi şi companii, împreună cu cea a finanŃelor,
urmată de conjugarea treptată dintre marii proprietari şi autorităŃile centrale ale
statului, mai ales în legătură cu proprietatea. Dar aceste entităŃi economico-politice,
conştientizând necesitatea unei autorităŃi centrale protectoare, au iniŃiat eliminarea
statului condus de un autocrat, pentru a-l înlocui cu un stat de reprezentare, de
reglementare, construit în baza democraŃiei înŃeleasă şi aplicată la nivelul lor de
mari proprietari: etapa zisă „burghezo-democratică“, pentru a-şi făŃui şi justifica
ascensiunea politică în vederea înlăturării autocratului şi a marilor feudali,
susŃinătorii săi (etapa revoluŃiilor conduse de Cromwell, Robespiere ş.a.). De acum,
statele naŃionale s-au transformat în instrumente ale proprietăŃii private şi
financiare, menite să asigure cadrul legislativ de dezvoltare a proprietăŃii. DorinŃa
de eliminare a concurenŃei externe şi de dezvoltare netulburată a propriilor afaceri a
determinat firmele din interiorul graniŃelor să-şi extindă activitatea de la un anumit
spectru local către un cadru naŃional, sub protecŃie statală, aceasta constituind
forma de manifestare a intereselor monopoliste ale firmelor şi extinderea lor la
nivel naŃional ale firmelor, după care, prin războaiele şi dominaŃia colonială, au
căpătat statut internaŃional – cu ajutorul expres al statului naŃional – apoi, au
dobândit statut transnaŃional, dar, de data aceasta, în detrimentul statelor naŃionale
pe care le subjugau economic.
ConsecinŃe benefice ale globalizării. Globalizarea este, în acelaşi timp, un
proces şi o stare de fapt. Este un proces, deoarece cunoaşte adânci prefaceri
cantitative şi calitative în timp, şi este o stare de fapt, deoarece permite acŃiuni de
comparare a elementelor constitutive pe momente evolutive. Dincolo de raŃiunile
sale politice, globalizarea se poate justifica prin două componente majore: evoluŃia
tehnologică şi evoluŃia pieŃelor de schimb.
Dezvoltarea tehnologică a produs mutaŃii semnificative în toate domeniile,
iar cea din transporturi şi comunicaŃii (telecomunicaŃii) a avut drept urmare
scăderea spectaculoasă a costurilor. Pe ansamblu, se apreciază că „Nu numai preŃul
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transportului a scăzut, ci şi importanŃa comerŃului cu mărfuri în economia
mondială. Transportul materiilor prime şi al produselor alimentare neprelucrate a
fost înlocuit în mare măsură prin bunuri manufacturate finite, care sunt făcute cu
materiale mai uşoare şi ocupă mai puŃin spaŃiu. Cu alte cuvinte, produsele
comercializate în prezent au astăzi o valoare de unitate mai mare, iar costul
transportului a scăzut, reducând proporŃia precedentelor faŃă de cele ulterioare. De
fapt, s-au micşorat radical barierele naturale de timp şi spaŃiu dintre Ńări şi s-a redus
costul expedierii mărfurilor, al serviciilor, al oamenilor, capitalurilor, tehnologiei
sau informaŃiilor de la una la alta. DistanŃele la scară mondială au scăzut prin
internaŃionalizarea economiei şi creşte gradul de interdependenŃă“ [13].
Cel de-al doilea factor, liberalizarea schimbului de mărfuri, de servicii şi de
capitaluri, s-a produs la scară planetară prin Acordul General cu privire la ComerŃ
şi Tarife, rezultat al acŃiunii coordonate a OrganizaŃiei Mondiale a ComerŃului, a
OrganizaŃiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi a Fondului Monetar
InternaŃional, care este pus în practică prin numeroase acorduri bilaterale şi
regionale. Modelele economice neoclasice consideră că finanŃarea internă
constituie motorul determinant al dezvoltării. łările care economisesc mai mult pot
investi mai mult şi, pe cale de consecinŃă, se dezvoltă mai rapid. Atingerea unei
convergenŃe dorite de venit diferă, totuşi, deoarece productivitatea socială şi ratele
sumelor economisite nu sunt aceleaşi pretutindeni, de la zonă la zonă şi de la Ńară la
Ńară. În aceste modele, liberalizarea comerŃului poate să accelereze indirect
creşterea economică, generând o eficienŃă economică mai mare prin realocarea de
resurse productive în direcŃia acelor sectoare cu un avantaj relativ mai mare,
competiŃia internaŃională făcând firmele să fie mai deschise spre inovaŃie şi
asimilare de tehnologii străine, în timp ce economiile închise sunt lipsite de
fundamentele necesare inovării şi creşterii productivităŃii [14].
Astfel, se poate înŃelege de ce globalizarea nu produce aceleaşi niveluri de
satisfacŃie, deoarece nici cunoaşterea tehnică şi ştiinŃifică nu este uniformă. Ca
urmare, venitul pe cap de locuitor al Ńărilor cuprinse de valurile globalizării nu are
neapărat tendinŃa de a converge spre un echilibru, deoarece Ńările nu au dobândit
cunoştinŃe tehnice în aceeaşi măsură, dar se poate stabili o legătură între progresele
productivităŃii endogene şi influenŃele externe. Dacă un bun se produce de către o
Ńară mai bine situată economic, produsul respectiv devine mai bun pentru piaŃa
globală atât din punctul de vedere al calităŃii, cât şi al costurilor. Se dau drept
exemple în acest sens microprocesoarele, automobilele, avioanele, telefoanele
mobile etc., bunuri a căror calitate a crescut mereu, dar ale căror preŃuri au scăzut
pe măsură ce a crescut experienŃa. Se pare, totuşi, că marea majoritate a analizelor
teoretice şi empirice evidenŃiază o puternică corelare pozitivă între sistemul
financiar şi creşterea economică în timp. Ca atare, se atribuie un rol major
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creditului ca motor al cercetării, inovării şi antreprenoriatului, motor care se face
util atunci când oportunităŃile de investiŃii promit profituri. În principiu, ratele de
creştere ale Ńărilor în curs de dezvoltare sunt supuse la două tipuri de constrângeri:
capacitatea proprie de a economisi şi investi şi posibilitatea de a obŃine bani externi
necesari pentru a finanŃa importurile îndreptate spre susŃinerea creşterii economice.
În aceste procese, este bine să nu se uite faptul că economiile de capital se
îndreaptă, inevitabil, către sectoarele profitabile, din care au de câştigat Ńările şi
firmele care au acumulat mai mult şi investesc mai mult. În asemenea fluxuri pot fi
atrase şi capitalurile disponibile din Ńările în curs de dezvoltare, astfel încât Ńările
sărace se pot transforma în creditori ai Ńărilor dezvoltate, ceea ce înseamnă că o mai
mare libertate a fluxurilor de capital, în loc să intensifice omogenizarea nivelurilor
diferite de trai, dimpotrivă, va cauza creşterea discrepanŃelor [19].
Oricum, se pun tot mai mult în valoare opinii respectate despre binefacerile
globalizării, de maniera: „Capitalismul global este, desigur, cel mai promiŃător
aranjament instituŃional pentru prosperitatea mondială pe care l-a cunoscut,
vreodată, omenirea. SperanŃele atât de mult aşteptate de convergenŃă între regiunile
bogate şi cele sărace din lume sunt, în sfârşit, pe cale de a se înfăptui. Omenirea va
avea nevoie, însă, de înŃelepciune şi tenacitate ca să culeagă marile beneficii
potenŃiale. Omenirea trebuie să fie pregătită să trateze cu onestitate şi curaj
regiunile rămase în urmă, dând atenŃie deosebită problemelor acute şi nerezolvate
ale dezvoltării tropicale. Şi omenirea trebuie să înveŃe cum să conducă un sistem
deschis bazat pe lege, în virtutea principiilor comune care acoperă aproape întreg
pământul“ [20]. Desigur, globalizarea, convergenŃa reală şi repartizarea veniturilor
sunt dependente de progresul tehnic, care stă la baza productivităŃii muncii, de care
se leagă nivelul salariilor şi profiturilor. De aceea, globalizarea este privită ca un
mecanism de difuzare în întreaga lume a progresului tehnic. Prin bunurile şi
produsele ce se importă din Ńările dezvoltate în condiŃiile liberalizării comerŃului,
Ńările în curs de dezvoltare se adaptează noilor tehnologii, devenind mai productive
şi mai performante. Prin liberalizarea capitalurilor se facilitează investiŃiile străine
directe în Ńările mai puŃin dezvoltate, realizându-se, concomitent, şi un transfer de
tehnologie performantă către acestea. Prin liberalizarea pieŃei muncii, muncitorii
imigranŃi beneficiază de cunoştinŃe noi, care pot deveni utile în Ńările de origine.
Acest raŃionament ne duce la concluzia că globalizarea poate ajuta convergenŃa
mondială, mai ales prin faptul că Ńărilor mai puŃin dezvoltate li se oferă
posibilitatea să importe şi să exporte bunuri competitive, printr-un transfer
tehnologic oportun. În esenŃă, convergenŃa, care se justifică prin globalizare,
susŃine mirajul eradicării sărăciei şi realizării unui nivel de venituri similar cu cel al
populaŃiilor din Ńările dezvoltate economic.
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Globalizarea are consecinŃe în distribuŃia teritorială a activităŃii economice,
în concordanŃă cu avantajul comparativ al Ńărilor şi firmelor. În mod indubitabil,
redistribuirea duce la schimbări în gestionarea forŃei de muncă, în mod deosebit în
salarizarea acesteia, cu implicaŃii în înŃelegerea impactului globalizării asupra
pieŃei muncii. În majoritatea cazurilor, modelele teoretice susŃin că globalizarea
antrenează omenirea spre competiŃie internaŃională, inducând o mai bună alocare a
forŃei de muncă, capitalului şi tehnologiei, prin aceea că se dă posibilitatea fiecărui
stat ce intră în competiŃia globalizatoare posibilitatea specializării în producŃie prin
fructificarea avantajelor comparative proprii tuturor factorilor de producŃie. În
Ńările dezvoltate se accentuează cererea de muncă de înaltă calificare, în timp ce
cererea de muncă mai puŃin calificată are tendinŃa de descreştere. Pe cale de
consecinŃă, creşte probabilitatea ca muncitorii mai puŃin calificaŃi să primească
oferte de salarii mai scăzute, ceea ce poate genera nemulŃumiri şi şomaj.
În acelaşi timp, în Ńările în curs de dezvoltare cererea de muncă, atât
calificată, cât şi mai puŃin calificată, cunoaşte o tendinŃă de creştere, şi, deşi firmele
care investesc, străine sau locale, au capacitatea de a intra în competiŃie
internaŃională, în sensul de a atrage forŃă de muncă la salarii cât mai mici, gradul de
şomaj tinde să scadă, fiind evidentă o tendinŃă de convergenŃă. Prin liberalizarea
muncii şi creşterea competiŃiei internaŃionale în acest domeniu, se reduce puterea
pieŃelor naŃionale, forŃele angajatoare având posibilitatea să reacŃioneze mai rapid
la modificările costurilor muncii. Aceasta înseamnă că mobilitatea mai mare a
capitalurilor face posibilă realocarea producŃiei acolo unde se constată o mai bună
corelaŃie între costurile muncii şi productivitate, acolo unde speranŃa de profit
economic este mai mare. Procesele de convergenŃă specifice forŃei de muncă, ce
sunt legate de globalizare, se justifică prin tendinŃa înclinaŃiei spre eficienŃă dată,
după caz, de: comerŃul sporit – bunurile produse în Ńările slab dezvoltate, cu costuri
ale forŃei de muncă mici şi cu preŃuri mici, intră în competiŃie cu cele produse în
Ńări dezvoltate la costuri ale muncii mai mari; investiŃiile străine directe – firmele
îşi reamplasează afacerile în zone unde costurile aferente forŃei de muncă sunt mai
mici decât în Ńările de origine; emigraŃie – muncitorii din Ńările în curs de
dezvoltare emigrează în Ńările dezvoltate şi concurează forŃa de muncă internă.
Dincolo de orice campanii de critică, se pare că multinaŃionalele şi guvernele au
nevoie unele de altele şi, de regulă, ajung la o soluŃie de compromis, în care
companiile maximizează un anumit nivel rezonabil de profit, iar guvernele
maximizează un nivel rezonabil de venituri fiscale şi de angajare de personal. Pe
ansamblu, devine tot mai evident faptul că, din cauza proceselor de globalizare,
companiile, mai degrabă decât statele, devin actorii principali ai economiei
mondiale. Cu toate acestea, statele îşi mai menŃin rolul reglator în reducerea
consecinŃelor negative care decurg din concurenŃa necontrolată.
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Globalizarea economică a fost însoŃită de apariŃia unor organisme care
monitorizează comportamentul statelor în respectarea reglementărilor de piaŃă
liberă. Astfel, când guvernele iau decizii pe plan intern, trebuie să Ńină seama nu
numai de forŃele interne politice şi economice, ci şi de agenŃiile internaŃionale şi
regionale, care înregistrează şi monitorizează toate deciziile interne. În acest
context, guvernele care dobândesc credibilitate internaŃională beneficiază de
fluxuri financiare privilegiate, iar cele care nu reuşesc să se conformeze
reglementărilor globale sau regionale pot fi supuse unor acŃiuni restrictive.
Retragerile masive de fonduri financiare pot influenŃa nivelul de trai al cetăŃenilor,
precum şi stabilitatea politică, încrederea în guvernele aflate la putere suferind o
erodare masivă. Astfel, globalizarea devine un factor fundamental în dirijarea vieŃii
politice interne, arbitrând, prin intermediul opiniei publice, conduita guvernelor.
Adevărata revoluŃie produsă de globalizare pe pieŃele internaŃionale a
obligat statele să-şi regândească funcŃiile, adaptându-le la noile realităŃi,
caracterizate prin faptul că investitorii, respectiv, capitalul financiar şi firmele
globale, pun statele la început în competiŃie unele cu altele, după care se dezvăluie
opiniei publice zona în care se va investi. Din moment ce componenta
macroeconomică a statelor a început să decadă, ele sunt dirijate obiectiv să se
implice mai mult în îmbunătăŃirea capitalului lor uman propriu şi a condiŃiilor
generale de piaŃă pe plan intern: un sistem educaŃional performant, o infrastructură
bună, un sistem financiar bine structurat şi articulat, un sistem judiciar imparŃial
etc. devenind ingredientele pe care se sprijină statele în atragerea finanŃării de mari
proiecte. Totodată, se constată că o anumită realitate socială, caracterizată prin
combinarea corupŃiei instituŃionalizate cu o insecuritate juridică şi politică, ce se
regăseşte în multe Ńări mai puŃin dezvoltate, dar şi în unele state dezvoltate,
încurajează finanŃările şi investiŃiile speculative, care, în loc să fie urmate de
ridicarea nivelului general de viaŃă, aduc o şi mai mare sărăcie şi frustrare în rândul
celor ce muncesc. De aceea, statele care capătă o frumoasă recunoaştere
internaŃională sunt acelea care contribuie transparent la corecta funcŃionare a
pieŃelor, printr-o clară colaborare între sectorul public şi cel privat, fie naŃional, fie
internaŃional. Asemenea state se asigură că reglementările proprii sunt bine înŃelese
şi sancŃionate, sunt în deplină concordanŃă cu standardele internaŃionale, cu liniile
directoare transmise de organismele internaŃionale pentru fiecare Ńară în parte şi
sunt favorabile dezvoltării sistemelor practice de educaŃie, sănătate, protecŃie
socială şi de eliminare a violenŃelor. Ca răspuns la cerinŃele globalizării, statele
renunŃă la unele prerogative macroeconomice, dar se concentrează mai mult pe
politici microeconomice şi pe colaborarea echilibrată dintre stat şi societatea civilă.
Pe ansamblu, globalizarea este însoŃită de evidente reuşite pe multiple
planuri, dar şi de numeroase crize economice şi financiare. Globalizarea pare să
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favorizeze pe toată lumea, dar este percepută ca fiind vinovată de adâncirea
discrepanŃei dintre săraci şi bogaŃi, chiar printr-o sărăcire şi mai mare a celor care
erau deja săraci, şi prin diferenŃieri de nivel de dezvoltare în rândul celorlalte Ńări.
ForŃa motrice din spatele globalizării este competiŃia tot mai mare dintre
firme, determinată de deschiderea largă a economiilor, care uşurează mobilitatea
extinsă a mărfurilor şi serviciilor, a capitalurilor financiare şi a forŃei de muncă,
statele fiind obligate să se supună unor standarde internaŃionale de intrare în
competiŃie pentru obŃinerea de fonduri şi de investiŃii, menite să le asigure o mai
mare dezvoltare. Teoriile favorabile globalizării susŃin faptul că Ńările cu instituŃii
democratice consolidate şi cele cu politici economice care pun accentul pe educaŃie
şi instruire şi sunt deschise afacerilor internaŃionale au acces mai mare la
dobândirea de investiŃii străine decât Ńările cărora le lipsesc astfel de instituŃii şi
politici de dezvoltare. În contextul creşterii fenomenului de globalizare, se pare că
cei câştigaŃi sunt consumatorii din întreaga lume, pentru că aceştia constată că
preŃurile produselor scad şi au senzaŃia că veniturile lor reale sunt în creştere,
aspecte ce survin concomitent cu producerea de mutaŃii serioase în componenta de
suveranitate a tuturor statelor.
Această imagine benefică a globalizării este sprijinită de următoarele
coordonate: volumul comerŃului creşte datorită dezvoltării şi liberalizării
comerŃului şi scăderii costurilor generale de transport, ceea ce face să crească
oferta de bunuri şi servicii, cu impact benefic asupra calităŃii ofertei nivelului, în
scădere, al preŃurilor; o dată cu creşterea fluxurilor de capital, scad costurile
acestora, ceea ce face posibilă înlesnirea accesării de împrumuturi pentru consum şi
pentru investiŃii; transferurile de capitaluri sunt urmate de transferuri de tehnologii
moderne, ceea ce se răsfrânge asupra nivelului general de pregătire profesională şi
de educaŃie, cu implicaŃii în direcŃia creşterii productivităŃii muncii, nivelurilor de
salarizare, consumurilor şi exporturilor; fluxurile de migrare a forŃei de muncă
dinspre Ńările mai puŃin dezvoltate spre Ńările dezvoltate permit mărirea veniturilor
familiale, concomitent cu creşterea consumurilor şi economiilor în Ńările de origine.
Oamenii de pe planetă, în măsura în care muncesc şi se împrumută, pot
beneficia de bunuri şi servicii la preŃuri mici, niveluri scăzute ale ratelor dobânzii,
acces uşor la educaŃie, pregătire profesională şi migrare. Evident, se pare că forŃa
de muncă din Ńările în care există un coeficient mare de globalizare, instituŃii
democratice stabile şi un nivel superior de competiŃie, adică cea din Ńările
dezvoltate, are acces mai mare la beneficiile globalizării decât cea care aparŃine
celorlalte Ńări. În contextul acestei egalităŃi ce însoŃeşte globalizarea, realitatea
constată faptul că diferenŃele salariale se adâncesc, inclusiv în rândul populaŃiei din
Ńările bogate, iar proporŃia oamenilor săraci în cadrul piramidei sociale mondiale se
măreşte în termeni reali. Mişcarea liberă a capitalurilor permite investirea oriunde
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există un avantaj comparativ, diminuându-se responsabilitatea acestora faŃă de forŃa
de muncă naŃională. Cuvântul de ordine în diversificarea activităŃilor, în
reamplasarea industriilor şi serviciilor etc. este dat de nivelul de profit care este
urmărit de companii şi nu de considerente de politici statale. Prin asemenea acŃiuni,
marile companii multinaŃionale reduc acŃiunile sindicale îndreptate spre mărirea
salariilor în Ńările de origine şi satisfac profitabil dorinŃa de venituri salariale mai
mari din Ńările mai puŃin dezvoltate. În acest mod, forŃa de muncă devine mult mai
ascultătoare, disciplinarea acesteia făcându-se după criterii strict economice,
obiectivul central constând în creşterea productivităŃii muncii şi maximizarea
profitului firmei globale. Deşi economia politică pare o disciplină elitistă, destinată
numai celor iniŃiaŃi, în viaŃa de zi cu zi este adevărat că politicile economice bine
elaborate au forŃa de a schimba în bine vieŃile oamenilor. Pentru aceasta, statele
trebuie să adopte politici care să ducă la creşterea economică şi, totodată, să asigure
o repartiŃie echitabilă a acestei creşteri economice. Spre exemplu, privatizarea
companiilor de stat face posibil ca ele să devină mai eficiente, dar acest lucru
devine profitabil numai dacă piaŃa este competitivă şi foarte bine reglementată.
În plan internaŃional există numeroase exemple din care rezultă că
impunerea de politici economice recomandate de FMI, care au vizat preponderent
privatizarea şi reducerea drastică a cheltuielilor sociale, nu au dus la rezultatele
sperate de Ńările sărace. Cu toate acestea „deşi toată lumea era nemulŃumită de
suferinŃa care, adesea, însoŃea programele FMI, în interiorul FMI se credea pur şi
simplu că aceasta era o parte necesară a durerii pe care Ńările trebuia s-o resimtă pe
drumul către o economie de piaŃă funcŃională şi că măsurile propuse de organizaŃie
urmau, de fapt, să atenueze durerea pe care Ńările ar fi resimŃit-o pe termen lung.
Fără doar şi poate, un pic de durere era necesară, dar, după opinia mea, durerea
provocată în Ńările în curs de dezvoltare de procesul globalizării şi dezvoltării, aşa
cum s-a desfăşurat acesta sub supravegherea FMI şi a altor organizaŃii economice
internaŃionale, a fost inutil de mare. ReacŃia împotriva globalizării este alimentată
nu numai de daunele evidente provocate Ńărilor în curs de dezvoltare de politicile
adoptate pe criterii ideologice, ci şi de inechităŃile din comerŃul internaŃional” [50].
La aproape 50 de ani de la apariŃia sa, FMI are probleme de
reprezentativitate, deoarece, în loc să fie reduse, crizele economice şi financiare au
devenit tot mai dese şi mai profunde. Mai grav este faptul că „multe din politicile
FMI prin care s-a forŃat în special liberalizarea prematură a pieŃei de capital au
contribuit la instabilitatea globală. Iar când Ńara a intrat în criză, fondurile şi
programele FMI nu numai că nu au reuşit să stabilizeze situaŃia, dar de multe ori au
înrăutăŃit-o, mai ales în dauna celor săraci. FMI nu numai că nu şi-a îndeplinit
misiunea iniŃială de promovare a stabilităŃii globale, dar nu a avut mai mult succes
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nici în noile misiuni pe care le-a întreprins, cum ar fi cea de coordonare a
procesului de tranziŃie a Ńărilor de la comunism la economia de piaŃă“ [51].
La originea problemelor tuturor instituŃiilor internaŃionale se pare că se
găseşte moralitatea conducerii, deoarece conducerea acestora hotărăşte ce fac
instituŃiile respective, de ce fac ceea ce fac şi ce trebuie să facă statele şi instituŃiile
statale ce se găsesc în spectrul acŃional al acestora.
Primele semne de întrebare au ca obiect alegerea conducerii acestor
organisme internaŃionale. Spre exemplu, deşi Fondul Monetar InternaŃional şi
Banca Mondială îşi desfăşoară preponderent activităŃile cu Ńările în curs de
dezvoltare şi cu Ńările sărace, ele sunt conduse numai de reprezentanŃi ai Ńărilor
puternic dezvoltate. În mod tradiŃional, şeful Fondului Monetar InternaŃional este
un european, iar cel al Băncii Mondiale este un american, care sunt aleşi în spatele
uşilor închise, ceea ce poate să însemne că instituŃiile respective nu sunt, în fapt,
reprezentantele naŃiunilor pe care le deservesc.
Unele semne de întrebare sunt legate şi de cei care reprezintă Ńările în
discuŃiile cu aceste instituŃii internaŃionale. Astfel, în cadrul Fondului Monetar
InternaŃional, acest rol revine miniştrilor de finanŃe şi guvernatorilor băncilor
centrale, iar în cadrul OrganizaŃiei Mondiale a ComerŃului, de către miniştri
comerŃului. Dar fiecare ministru, ales sau numit mai mult sau mai puŃin vremelnic,
este indisolubil implicat în comunităŃile de afaceri locale. Ca atare, conducătorii
instituŃiilor internaŃionale provin, preponderent, din rândul Ńărilor foarte bogate şi
reprezintă grupuri de interese financiare şi comerciale din aceste Ńări, iar miniştrii
de finanŃe şi cei ai comerŃului reflectă preocupările comunităŃilor de afaceri ale
Ńărilor din care provin şi nu numai ale acestora. Pe cale de consecinŃă, deciziile
acestor instituŃii, de cele mai multe ori, reflectă în mod normal concepŃiile şi
interesele celor care le iau, politicile instituŃiilor economice internaŃionale fiind de
prea multe ori subordonate intereselor comerciale şi financiare ale comunităŃilor de
afaceri dominante. Grupurile de interese din Ńările dezvoltate şi cele din Ńările
solicitante de asistenŃă se înŃeleg prin intermediul instituŃiilor internaŃionale, dar
„pentru Ńăranii din Ńările în curs de dezvoltare care trudesc să plătească datoriile
Ńărilor lor către Fondul Monetar InternaŃional sau pentru oamenii de afaceri care
sunt afectaŃi de nivelul înalt al taxelor pe valoarea adăugată aplicate la insistenŃa
Fondului Monetar InternaŃional, sistemul actual administrat de Fondul Monetar
InternaŃional este unul de impozitare fără reprezentare. Dezamăgirea legată de
sistemul internaŃional al globalizării sub egida Fondului Monetar InternaŃional
creşte pe măsură ce săracii (…) beneficiază de subvenŃii mai mici pentru
combustibil şi hrană (…) şi văd cum SIDA se răspândeşte din cauza reducerii,
impuse de Fondul Monetar InternaŃional, a cheltuielilor cu sănătatea, iar familiile
din multe Ńări în curs de dezvoltare, nevoite să plătească şcolarizarea copiilor lor în
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cadrul aşa-numitelor programe de «recuperare a costurilor», aleg să nu-şi mai
trimită odraslele la şcoală“ [52].
Cu mulŃi ani în urmă, Charlie Wilson, fost preşedinte al companiei General
Motors şi secretar de stat al Apărării în guvernul S.U.A., susŃinând că „ceea ce este
bine pentru General Motors este bine şi pentru Ńară”, a definit simbolul concepŃiei
specifice a capitalismului american. La rândul său, Fondul Monetar InternaŃional
pare să aibă o concepŃie similară, susŃinând cu putere că ceea ce comunitatea
financiară consideră că este bine pentru ea este bine şi pentru economia mondială şi
pentru economiile naŃionale şi aşa trebuie să se procedeze. În puŃine cazuri aceste
directive au avut succes, în cele mai multe cazuri însă nu s-au constatat rezultate
pozitive, deoarece ceea ce comunitatea financiară internaŃională crede că este în
interesul său în fapt se îndreaptă împotriva sa, deoarece ideologia dominată de
liberalizarea pieŃelor şi capitalurilor întunecă judecăŃile cu privire la modalităŃile de
rezolvare a problemelor din economiile naŃionale.
Muncitorilor din Ńările dezvoltate, globalizarea le oferă perspectiva de a se
adapta mai repede la noua revoluŃie ştiinŃifică, de se specializa în servicii de înaltă
tehnologizare, ceea ce poate avea drept rezultat mărirea relativă a nivelului de
salarizare. Din această perspectivă, muncitorii cu calificare mai redusă sunt obligaŃi
să accepte meserii cu o productivitate relativ mai scăzută şi, implicit, cu salarii mai
mici. Pe ansamblu, marea majoritate a muncitorilor din Ńările în curs de dezvoltare
speră să câştige de pe urma globalizării, în sensul că vor putea scăpa de starea de
şomaj, vor putea să se angajeze la nivelul calificării lor, vor obŃine salarii
corespunzătoare, vor evita emigrarea deoarece vor găsi mai multe locuri de muncă
în Ńările de origine etc. În acelaşi timp, muncitorii din Ńările dezvoltate speră ca cel
puŃin nivelul veniturilor lor să nu se reducă, prin accesul preferenŃial la niveluri tot
mai mare de tehnicitate.
În mod implacabil, marea provocare pentru secolul în care am intrat este
găsirea tuturor căilor de a folosi beneficiile pe care le aduc globalizarea şi
cuceririle tehnologice, crearea instituŃiilor care să pună în valoare promisiunile
globalizării şi să evite crizele mondiale de proporŃii, deoarece, dincolo de criticile
care i se aduc, globalizarea este o componentă multidirecŃională care însoŃeşte
economico-socială a omenirii.
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EVOLUłIILE DIN MEDIUL DE SECURITATE ŞI PUTEREA MILITARĂ
ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE MONDIALE
SECURITY ENVIRONMENT EVOLUTIONS AND MILITARY POWER
IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS
General-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE*
Pornind de la evoluŃia mediului de securitate actual, lucrarea subliniază câteva
vulnerabilităŃi la adresa securităŃii internaŃionale generate sau multiplicate de apariŃia şi
amplificarea crizei economice mondiale. În acest context, se prezintă modul în care puterea
militară, ca una din principalele forme de manifestare a puterii în istoria umanităŃii, se
poate adapta unei situaŃii de criză astfel încât să răspundă nevoilor de securitate ale
statelor.
Cuvinte cheie: mediul de securitate; vulnerabilităŃi; puterea militară şi criza
economică.
Starting from present security environment evolution this thesis underlines some
dangers on accont of international security generated or multiplied by global economic
crisis. In this concern it is presented the manner that military power, one of main power of
humankind, is able to adjust itself to a crisis situation in order to be fit for state’s security
needs.
Keywords: security environment; dangers; military power and economic crisis.

EvoluŃiile din mediul de securitate actual
untem cu adevărat martorii unei traume economice globale, care
probabil că va reordona radical configuraŃia geopolitică a planetei
noastre. Colapsul „FraŃilor Lehman“ a demascat fragilitatea acestei
lumi, iar acum întreaga omenire trăieşte o criză economică pe care, din ce în ce mai
mulŃi economişti, o etichetează ca fiind a doua Mare Criză Economică. Criză ce
face ca vechi factori de putere să îşi reducă ponderea sau să dispară de pe scena
internaŃională, iar alŃi factori de tip statal, sisteme integrate economico-politice şi
militare, corporaŃii şi ONG-uri transfrontaliere, organizaŃii regionale, continentale
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şi globale să îşi dispute accederea la supremaŃia mondială. O nouă ordine mondială
se întrezăreşte, chiar dacă vechile delimitări ale societăŃilor există. Ca urmare a
profundei crize economico-financiare, societăŃile tradiŃionale industriale şi, mai
ales, economiile naŃionale şi regionale, mentalităŃile şi comportamentele sociale se
remodelează, civilizaŃiile se frământă în efortul general de a face ca această
perioadă să treacă mai repede şi fără urmări grave.
Mediul actual de securitate este marcat de modificări profunde în
principalele domenii ale existenŃei sociale şi nu putea rămâne indiferent la aceste
mutaŃii. Războiul Rece s-a sfârşit în anii 1990-1991, URSS şi Iugoslavia s-au
dezmembrat, NATO şi UE s-au extins spre EST, în direcŃia bazinului Mării Negre,
Caucazului şi Orientului Apropiat, UE accede spre statutul de actor mondial, la
rivalitate cu SUA, F. Rusă şi-a redus influenŃa politico-militară, China şi India
aspiră la rangul de ,,superputeri politico-economice”, SUA rămân încă singura
,,hiperputere”, globalizarea înregistrează progrese notabile, se amplifică revoluŃiile
în informatică, biologie, ştiinŃele exacte, tehnologie în ,,exploatarea spaŃiului
cosmic”, armele devin tot mai puternice şi mai ,,inteligente” etc.
EvoluŃia fenomenului politico-militar este influenŃată, în principal, de
continuarea operaŃiilor desfăşurate în teatrele de operaŃii – Afganistan, Balcanii de
Vest şi Irak, de dosarul nuclear şi criza internă din Iran, de recesiunea economică
globală, intensificarea competiŃiei dintre state pentru controlul zonelor cu resurse
energetice şi al rutelor strategice de transport al acestora, precum şi de sporirea
riscurilor şi ameninŃărilor transnaŃionale convenŃionale şi asimetrice (terorism,
crimă organizată, proliferarea ADM, revigorarea mişcărilor separatiste, extinderea
fundamentalismului islamic, schimbările climatice la nivel global).
Din punct de vedere politico-militar, putem caracteriza mediul de securitate,
astfel:
 continuă tendinŃa de accentuare a tensiunilor în relaŃiile dintre
diversele centre de putere, din cauza punctelor de vedere diferite
privind modalităŃile de soluŃionare a conflictelor şi de gestionare a
crizelor, denumită şi criza asimetriei percepŃiilor;
 se dezvoltă competiŃia în promovarea propriilor interese, cu predilecŃie
privind accesarea resurselor de hidrocarburi, materiilor prime şi apei;
 creşte rolul negocierilor şi discuŃiilor atât în cadrul unor summituri
bilaterale, cât şi al unor organisme internaŃionale;
 continuă procesul de consolidare şi restructurare a NATO şi de
redefinire a relaŃiilor în cadrul UE;
 creşte presiunea unor state pentru reformarea ONU şi a arhitecturii
actualului sistem de securitate.
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Aderarea la AlianŃa Nord-Atlantică şi la Uniunea Europeană, proiectele
majore ale României după 1989, au făcut ca şi Ńara noastră să fie parte a procesului
integraŃionist de pe glob, proces tot mai închegat cu o evoluŃie accelerată de
progresul tehnologic, de expansiunea pieŃelor de consum şi migraŃia forŃei de
muncă etc. În cadrul acestei tendinŃe generale, globale, România nu a reuşit să evite
tăvălugul crizei economice, acest “tsunami” financiar, care a năvălit iniŃial peste
economiile principalelor state industrializate şi a antrenat ulterior toate economiile
lumii.
VulnerabilităŃi în contextul crizei economice
VulnerabilităŃile lumii contemporane, agravate de criza economică mondială,
se asociază cu resursele materiale existente, condiŃiile de mediu, cu multiple
ipostaze ale naturii şi comportamentului actorilor statali şi nonstatali.
Resursele energetice şi de materii prime sunt, în general, limitate şi
repartizate inegal pe suprafaŃa planetei. Expansiunea industrială şi globalizarea
economică actionează ca ,,devoratoare” de materii prime şi produse energetice.
Energetica se bazează pe combustibili fosili şi nucleari, nu pe resurse regenerabile.
Cei mai mari consumatori sunt SUA, China şi UE. În regiunea Golfului se află
70% din rezervele petroliere ale lumi, în timp ce Arabia Saudită dispune de 25%
din rezervele mondiale, Irakul de 10%, Caspica şi Asia Centrală – 7%, iar F. Rusă
aproximativ 5%. În domeniul gazelor naturale, clasamentul resurselor este condus
de F. Rusă, urmată de Iran, Qatar, Arabia Saudită , EAU , SUA şi Algeria.
Nivelul de dezvoltare a energiilor de tip nou (atomică, eoliană, solară, pe
bază de hidrogen etc.) are un ritm inferior nevoilor de producŃie. CompetiŃia pentru
hidrocarburi pare a domina începutul de mileniu, cu polarizarea atenŃiei pe statele
Golfului, Bazinului Caspic, Siberia de Est şi de Vest, Africa de Vest, Asia de SudEst, nordul Americii de Sud, Canada. Se poate observa uşor că şi competiŃiile,
conflictele internaŃionale se concentrează în acele zone.
Industrializarea haotică şi exploatarea iraŃională a resurselor energetice,
bazate numai pe cerinŃele pieŃei de consum, a dus la degradarea continuă a
mediului, situaŃie care afectează grav echilibrele naturale ale Terrei. Încălzirea
globală, provocată de acumularea în atmosferă a unor cantităŃi periculoase de gaze
(dioxid de carbon, metan, oxid de azot şi sulf, clorofluorocarbonaŃi), a dus treptat la
producerea unui ,,efect de seră”, la topirea catastrofală a calotelor polare, ridicarea
nivelului mărilor, pierderea fertilităŃii solurilor. SubŃierea stratului de ozon permite
razelor ultraviolete să determine, de asemenea, efecte asemănătoare încălzirii
globale.
Lipsa hranei este o problemă care preocupă, cu precădere, Ńările
suprapopulate sau sărace în resurse naturale din Africa şi Asia de Sud. Alături de
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lipsa de educaŃie şcolară şi de asistenŃă medicală calificată, foametea condamnă şi
periclitează viaŃa a peste 1 miliard de oameni.
Resursele insuficiente de apă reprezintă o vulnerabilitate care afectează, în
special, statele din Africa Sahariană, Orientul Apropiat şi Mijlociu sau Asia
Centrală. Cele mai importante resurse de apă se găsesc în Canada (2.850 km3),
Papua Noua Guinee (810 km3), Norvegia, Noua Zeelandă, R.D. Congo etc. Resurse
minime şi slabe au: Kuweitul, EAU, Mauritania, Libia, Iordania. CompetiŃia pentru
resurse de apă opune, uneori în forme violente, state ca de pildă cele din Orientul
Apropiat şi Mijlociu – Turcia, Siria, Israelul, Iordania şi Irakul.
Creşterea numerică a populaŃiei. TendinŃa de creştere ritmică se manifestă
cu pregnanŃă în China, India, Asia de Sud-Est, Orientul Apropiat şi Mijlociu. Până
spre 2050, actuala populaŃie de 6 miliarde locuitori probabil se va dubla.
Expansiunea demografică (cu urmări economice, şocuri-politice şi militare) se
intersectează cu îmbătrânirea şi reducerea populaŃiei în F. Rusă şi chiar în SUA ori
UE. Suprapopularea unor Ńări şi regiuni, coroborată cu accentuarea sărăciei în
spaŃiile respective alimentează valurile de emigranŃi ce ameninŃă să ,,inunde” UE şi
SUA. Dezechilibrele dintre state bogate şi majoritatea statelor sărace afectează atât
economia mondială, cât şi stabilitatea socială în vaste spaŃii din America Latină,
Africa, Asia etc.
Bolile, sărăcia, degradarea educaŃiei etc. sunt tot atâtea vulnerabilităŃi ale
contemporaneităŃii, amplificate de criza economică şi care, combinate cu susŃinerea
actualelor sisteme de redistribuire a averii, vor continua să stimuleze instabilităŃile
locale şi regionale. În mod similar, depopularea unor teritorii întinse şi foarte
bogate în resurse, plasate în vecinătatea unor state în expansiune demografică
generează tot instabilitate. Europa de Vest are o tendinŃă de reducere şi îmbătrânire
a populaŃiei, ce stimulează afluxul de emigranŃi din Ńările în curs de dezvoltare, cu
o multitudine de riscuri, inclusiv acela privind imposibilitatea de a mai asigura
pensiile.
Unii autori dezvoltă teza potrivit căreia există trei niveluri de manifestare a
crizei:
 sistemică, atunci când stabilitatea sistemului internaŃional este pusă în
pericol;
 a confruntării dintre actori, când doi sau mai mulŃi actori sunt implicaŃi în
crearea şi dezvoltarea crizei;
 de decizie.
Conform spaŃiului geografic de manifestare, identificăm crize locale, naŃionale,
continentale şi globale, primele două fiind, la rândul lor, crize interne, iar celelalte
crize externe.

106

C.F. Herman defineşte criza drept o situaŃie în care sunt ameninŃate obiective de
interes primordial, iar subiecŃii sunt surprinşi de faptul că aceasta a avut loc, iar
Jean Luis Dufour o defineşte ca fiind un moment de ruptură în interiorul unui
sistem bine organizat. În toate cazurile, criza este purtătoare de riscuri pentru
securitatea naŃională şi internaŃională şi pretinde să fie luate rapid decizii adecvate.
Criza economică poate duce la criza politică, dar mai grav, şi la o criză socială
internă, cu diferite şi extrem de periculoase forme de manifestare:
 demonstraŃii şi mitinguri desfăşurate cu violenŃă;
 acŃiuni agresive declanşate din interior pregătite din timp şi îndreptate
împotriva independenŃei şi integrităŃii;
 atentate;
 tensiuni interetnice;
 acŃiuni teroriste;
 conflict armat intern etc.
Ieşirea din criză este diferită şi depinde, în primul rând, de abilitatea factorilor
politici de a gestiona astfel de situaŃii.
Pentru analiza crizelor internaŃionale, ce pot fi generate de criza economică, se pot
avea în vedere aceleaşi considerente cu deosebirea că sistemul de referinŃă este
altul, în principal în ceea ce priveşte spaŃiul, scopul, amploarea, participanŃii şi
urmările acestora. În acest context, se pot identifica elementele conceptului de criză
internaŃională cu relevanŃă în abordarea geostrategică şi geopolitică, economică,
respectiv a acelora care fac trimitere la domeniul politico-militar, a căror
manifestare poate afecta grav valorile dreptului internaŃional, pacea şi securitatea
regională, continentală sau planetară.
Adaptarea puterii militare la provocările mediului de securitate
Planificatorii militari şi politici din toată lumea sunt împărŃiŃi între două
cerinŃe aparent contradictorii: reducerea cheltuielilor militare pentru a înfrâna
declinul financiar şi majorarea cheltuielilor militare pentru a încetini creşterea
instabilităŃii globale şi modificarea echilibrului de putere.
Armata britanică nu se simte prea bine în această perioadă; foarte întinsă şi
slab bugetată, planificatorii politici şi militari se zbat în încercarea de a echilibra
nevoile percepute cu reducerile foarte reale ale bugetului. Între timp, armata
britanică este micşorată constant, în timp ce angajamentele din Irak şi Afganistan
măresc constrângerile asupra echipamentelor şi a personalului. VulnerabilităŃile
dovedite la campaniile interne împotriva terorismului reprezintă motive de
încordare şi, cu o economie în stare de urgenŃă, atât electoratul, cât şi politicienii
nici nu vor să audă despre necesitatea de a cheltui miliarde pe ceea ce mulŃi
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consideră ca fiind un ajutor nechibzuit pentru ambiŃiile imperiale ale Americii. Ca
urmare, bugetul de apărare britanic, ca procent din PIB, este cel mai mare din UE,
la distanŃă mare de cel al multor state vecine.
Economia rusească este în cădere în mijlocul a ceea ce a început să pară ca o
cursă nestrunită de expansiune şi completare a maşinăriei militare, care a fost în
comă de câteva decenii după colapsul Uniunii Sovietice. Banii din petrol, care se
presupune că finanŃează o armată rusească nou dotată, au scăzut, lăsând marile
planuri la nivel de intenŃie din lipsă de fonduri. Şi ca şi o înjosire, exportul de
armament rusesc, o mare sursă de valută străină, este într-un rapid declin, în timp
ce criza financiară mondială strangulează sursele de creditare ale potenŃialilor
clienŃi.
Fără a se întrece, bugetul militar al Chinei prezintă toate semnele unei
creşteri însutite pe termen lung. Este greu de dat cifre exacte, dar experŃii estimează
bugetul militar al Chinei pentru 2010 ca fiind între 100 şi 180 miliarde $ (oficial
fiind de cca. 60 miliarde $). łări, ca India, găsesc singure legături, cu planuri de
expansiune militară, apropiindu-se de un declin catastrofal în activitatea
economică, o combinaŃie care ar putea duce la destabilizare internă, precum şi la o
creştere a vulnerabilităŃilor externe.
De-a lungul ultimei decade, finanŃatorii militari din toată lumea au cheltuit
atât de mult cât se putea: bugetul de bază al Departamentului de Apărare al SUA,
exceptând fondurile pentru armele nucleare şi aproximativ 12 miliarde $/lună
pentru „Războiul global împotriva terorismului”, a crescut cu aproape 70% între
2001 şi 2009. TendinŃele climatului economic, globalizarea, războiul global
împotriva terorismului şi ascensiunea rapidă a Indiei şi a Chinei au asigurat toate
motivele şi resursele atât experŃilor politici, cât şi militari.
Dar ca orice lucru bun şi acesta a ajuns la un final. Criza economică globală,
coroborată cu căderea preŃului petrolului, a obligat atât planificatorii politici, cât şi
pe cei militari să ia atitudine dură faŃă de viitoarele cheltuieli militare. Aceştia
trebuie să ia câteva decizii grele şi ca toate deciziile importante din viaŃă,
argumentele sunt departe de a fi finalizate.
Dintre cele aproximativ 200 de naŃiuni existente pe glob, şapte dintre ele
deŃin peste 50% din Produsul Intern Brut (doar statul California este mai puternic
economic decât 193 dintre acestea), SUA deŃin singure 50% din potenŃialul militar
al Planetei.
Superioritatea americană s-a bazat întotdeauna pe infrastructura sa militară şi
pe capacitatea sa de a-şi proiecta puterea militară la mii de mile de Ńărmurile ei,
producând teamă oricărei entităŃi. Acel complex industrial militar cerea o economie
masiv productivă şi de succes pentru a se menŃine. În ultimii opt ani, în timp ce a
înlocuit capacitatea sa de a crea bunuri de care lumea avea nevoie cu instrumente
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financiare complexe şi a securizat ipotecile ca şi produs-prim de export, America sa bazat pe creditori străini pentru a suplimenta instituŃia militară americană şi
costul războaielor străine în care este implicată. Totuşi, America nu poate acŃiona
în afara mediului instituŃionalizat creat, iar în ultima perioadă s-a observat că
relaŃia transatlantică a fost influenŃată semnificativ de următoarele evoluŃii:
scăderea relevanŃei strategice a Europei, ca spaŃiu central de competiŃie
pentru putere la nivel global şi ca principală preocupare pentru politica de
securitate şi apărare a SUA;
consolidarea Uniunii Europene şi creşterea rolului său economic şi politic;
accentuarea fenomenului globalizării şi influenŃelor sale asupra
percepŃiilor decidenŃilor politico-militari în ceea ce priveşte caracteristicile
securităŃii internaŃionale şi utilizarea instrumentelor de putere şi influenŃă în
relaŃiile dintre state şi organizaŃii nonguvernamentale;
impunerea SUA ca putere hegemonică în cadrul sistemului internaŃional şi
creşterea dezechilibrului de putere la nivel transatlantic.
Aceste evoluŃii au dus la o schimbare a structurii legăturilor dintre SUA şi
aliaŃii lor europeni, evidenŃiată şi prin faptul că politicile externe şi de securitate ale
SUA şi ale membrilor europeni sunt centrate mult mai puŃin pe NATO (pe relaŃia
transatlantică), în comparaŃie cu perioada Războiului Rece. Mai mult, fostul
secretar al Departamentului de Stat al SUA, M. Albright, sublinia că psihologia
parteneriatului, ce a caracterizat relaŃiile transatlantice în ultimele decenii, a fost
înlocuită, în ultimul timp, cu o psihologie a ignorării aliaŃilor europeni de către
SUA, pe de o parte, şi cu una a competiŃiei cu SUA de către principalele state
membre ale UE, pe de altă parte. Dintr-o perspectivă diferită, Stanley Hoffman
apreciază că principala cauză a acestei crize, în fapt, a relaŃiilor transatlantice este
generată de schimbarea dramatică a concepŃiei americane privind relaŃiile
internaŃionale şi politica externă.
Însă, în acest context, mult influenŃată de criza economică mondială,
realizarea securităŃii în multiplele ei ipostaze reprezintă o condiŃie obligatorie a
supravieŃuirii şi a continuării dezvoltării sistemelor sociale. În centrele superioare
de decizie, securitatea este abordată în termeni asociaŃi interesului naŃional şi
cooperării/concurenŃei internaŃionale, a apărării integrităŃii teritoriale, bunăstării,
eliminării vulnerabilităŃilor, riscurilor, pericolelor, ameninŃărilor la nivel local,
zonal, regional sau global. Marii consumatori tradiŃionali de echipament militar,
cum ar fi statele din Golf, simt efectele scăderii preŃului petrolului şi îşi reconsideră
proiectele militare de amploare. Deciziile lor lovesc în britanici, americani,
francezi şi alŃi exportatori tradiŃionali de armament. Dacă va continua criza,
reconsiderările se vor transforma în contramandări, afectând atât veniturile
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furnizorilor sistemelor de apărare, cât şi veniturile muncitorilor din industria de
apărare din întreaga emisferă vestică.
Atâta timp cât criza economică va continua, Ńările din toată lumea s-au
obişnuit cu ideea că impactul aceasteia va afecta economiile şi, este rezonabil, să
credem că bugetele pentru apărare vor stagna, dacă nu vor scădea pentru următorii
câŃiva ani, cu speranŃa că declinul economic nu se va transforma într-o criză
militară.
Concluzii
Este tot mai evident faptul că economia este una dintre sursele esenŃiale ale
puterii militare, deoarece produce mijloacele necesare materializării acesteia.
Puterea tehnologico-informaŃională va predomina conflictul armat al viitorului şi
va deveni un real multiplicator al puterii militare, iar noile ameninŃări şi fizionomia
noilor conflicte, influenŃate de puterea financiară, vor determina remodelarea
puterii militare a armatelor lumii, atât din punct de vedere al organizării şi structurii
forŃelor, cât şi al schimbărilor în modul de acŃiune, tehnică şi mijloace de luptă.
Procesul de modernizare a NATO continuă, pe direcŃia transformării într-o
AlianŃă cu vocaŃie globală, chiar dacă este încă grevat de decalajul în materie de
capabilităŃi, în timp ce UE continuă procesul de dezvoltare a componentei sale
militare.
SUA, ca principal pol de putere mondial, s-au arătat în ultimul timp mai
dispuse la dialog, cooperare şi compromis cu ceilalŃi actori majori pe scena
internaŃională, mai ales, în ceea ce priveşte interesele identificate drept comune. Ca
urmare, se constată că AdministraŃia SUA intenŃionează să construiască o relaŃie
„de la egal la egal” cu F. RUSĂ, care rămâne un stat cu un potenŃial important
pentru menŃinerea stabilităŃii pe plan mondial, iar liderii politici de la Washington
au confirmat, prin declaraŃii şi întâlniri la înalt nivel, că SUA consideră F. Rusă o
mare putere. RelaŃiile bilaterale includ negocierile referitoare la noul Tratat
START-2, care urmează să înlocuiască Tratatul de Reducere a Armamentului
Strategic START-1, consultările din dosarele nucleare iranian şi nord-coreean,
situaŃia de securitate din Afganistan şi procesul de pace din Orientul Mijlociu. În
acest sens, dinamica fenomenului politico-militar ar putea fi influenŃată de:
implementarea noilor direcŃii de politică externă ale SUA, în abordarea
AdministraŃiei OBAMA, adoptarea Noului Concept Strategic al NATO, adoptarea
Tratatului ConstituŃional al UE, evoluŃia dosarelor iranian şi nord-coreean privind
înarmarea nucleară, profunzimea recesiunii economice globale şi modul de
gestionare de către G8, G20 a impactului acesteia în planurile politic, social şi
militar, evoluŃia situaŃiei de securitate din teatrele de operaŃii, demersurile/acŃiunile
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de politică externă, energetică, climaterică, militară şi de securitate promovate de
unii actori internaŃionali majori în relaŃiile cu NATO, UE, UA, ASEAN, precum şi
în cadrul ONU, OSCE, CSI, OTSC, OCS etc.
Chiar dacă această criză economică face găuri mari în bugete şi se depun
eforturi însemnate de consolidare a păcii şi securităŃii, de cooperare între
organizaŃiile de securitate, numărul conflictelor nu scade, subliniind încă o dată
necesitatea existenŃei unei puteri militare credibile, capabilă să facă faŃă
multitudinii de riscuri, pericole şi ameninŃări la adresa securităŃii generale.
Rusia, deşi nu mai are potenŃa economică de a susŃine o putere militară de
anvergură, dispune încă de capabilităŃi militare însemnate. China nu s-a manifestat
efectiv ca putere militară, însă dezvoltarea sa economică poate oricând susŃine
efortul unei confruntări armate majore. India şi Japonia încearcă să-şi dezvolte
capabilităŃi militare moderne pentru a face faŃă problemelor regionale. Marea
Britanie, Germania şi FranŃa continuă procesul de reconfigurare a propriilor
armate, atât în cadrul NATO, cât şi în cadrul UE.
***
După unele surse, astăzi suntem martori la unul din acele rare evenimente
epocale care au loc probabil o dată într-un mileniu, dezintegrarea unui imperiu. Se
spune că această criză economică, prin consecinŃele şi valenŃele sale globale, va
proclama ca ultimă victimă hegemonia Imperiului American.
Timp de peste un an, în timp ce economia Statelor Unite a fost îngropată în
recesiune şi îşi exporta dezastrele economice pe tot globul, mai marii lideri de
afeceri şi politici ai instituŃiilor americane declarau că bazele economiei erau
puternice, în timp ce aruncau banii pe corporaŃii şi instituŃii financiare „prea mari
ca să eşueze”, într-o încercare disperată de a face ca fluxul eşecului financiar să nu
invadeze toată economia. Deoarece nimeni nu poate prezice cu exactitate care va fi
rezultatul final, este probabil ca deznodământul acestei apocalipse economice şi
financiare să fie practic sfârşitul puterii americane, ca şi stăpân al planetei.
Într-o lume în care dominaŃia SUA rămâne totuşi o condiŃie a stabilităŃii şi
securităŃii, armatele lumii contemporane depun eforturi de a se adapta la noile
condiŃii ale mediului de securitate, în funcŃie şi de capacitatea financiară a statelor
şi nu sunt încă suficient pregătite pentru a combate şi contracara toate noile tipuri
de ameninŃări.
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ASPECTE PRIVIND EVOLUłIA CRIMINALITĂłII ORGANIZATE
TRANSFRONTALIERE ÎN CONDIłIILE GLOBALIZĂRII
ASPECTS OF THE EVOLUTION OF TRANSNATIONAL ORGANIZED
CRIME IN THE GLOBALIZED WORLD
Doctorand Valentin GIUPANĂ*
Pe lângă efectele pozitive în planul integrării economice şi politice, a răspândirii
fără precedent a tehnologiilor moderne şi a facilitării accesului la cultură şi civilizaŃie,
globalizarea are şi aspecte negative ce constau, în principal, în facilitarea răspândirii,
proliferării în reŃele transfrontaliere şi mai nou chiar transcontinentale a activităŃilor
infracŃionale dintre cele mai virulente, cu efecte destabilizatoare atât la adresa securităŃii
şi stabilităŃii interne ale statelor cât şi ale celor internaŃionale.
Cuvinte cheie: globalizare; crime transfrontaliere; evoluŃie; transformare;
ameninŃări; priorităŃi.
In addition to positive effects in terms of economic and political integration, the
unprecedented spread of modern technologies and facilitate access to culture and
civilization, globalization has also negative aspects which consist mainly in facilitating the
spread, the proliferation of cross-border networks and new transcontinental criminal
activities even the most virulent, with destabilizing effects on both security and internal
stability of States and international ones.
Keywords: globalisation; transnational crime; evolution; transformation; threats;
priorities.
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Într-o lume a interdependenŃelor, generate de procesul globalizării, orice
modificare importantă în domeniile: politic, economic, social, militar şi al mediului
ambiant va avea influenŃă asupra securităŃii internaŃionale. Securitatea şi modul de
prezervare a acesteia în condiŃiile globalizării trebuiesc redefinite pentru a se
adapta corespunzător la tendinŃele mediului internaŃional de securitate.
Complexitatea globalizării este pusă în evidenŃă în mod indirect, prin
efectele pozitive şi negative pe care le generează, ea afectând diferit Ńările lumii, pe
toate planurile – economic, cultural, social, politic, militar şi de mediu.
Globalizarea ne-a expus la noi ameninŃări, a schimbat modul în care cele
vechi aduceau atingere intereselor şi valorilor noastre dar, în aceeaşi măsură, a
îmbunătăŃit vizibil capacitatea noastră de a le contracara.
Problema influenŃei globalizării asupra securităŃii a generat în ultimii ani una
dintre marile dezbateri ale lumii contemporane. Asupra ei s-au aplecat deopotrivă
oamenii politici, experŃii şi analiştii politici şi, nu în ultimul rând, profesori şi
cercetători din mediul universitar şi al cercetării ştiinŃifice din domeniul relaŃiilor
internaŃionale, polemologiei şi irenologiei. Firesc, a apărut o bogată şi
impresionantă literatură de specialitate.
Considerăm că apelul unor teoreticieni şi specialişti în problema securităŃii
de a se găsi cât mai rapid un referent comun pentru cercetarea ştiinŃifică în acest
domeniu este mai mult decât util. Altfel se va ajunge la situaŃia de a se vorbi despre
lucruri diferite desemnate ca probleme de securitate. Acest lucru nu va fi uşor de
realizat dacă avem în vedere faptul că securitatea face parte din categoria
definiŃiilor falsificabile datorită faptului că în corpusul său intră elemente ce Ńin de
morală, etică, filozofie, religie sau ideologie.
Globalizarea determină pe lângă cerinŃa de cunoaştere a acestui proces şi de
reflecŃie asupra lui şi o oarecare îngrijorare şi chiar teamă. Îngrijorarea rezultă din
desfăşurarea, în mare parte, haotică a acestui proces, deci în imposibilitatea
controlării şi gestionării lui, iar teama se referă la ceea ce noi numim „globalizare
negativă“, adică transfrontalierea pericolelor şi ameninŃărilor.
OrganizaŃiile criminale care acŃionează pe plan internaŃional realizează
profituri considerabile din tranzacŃii ilegale, profituri pe care le folosesc apoi
pentru a-şi extinde influenŃa asupra vieŃii politice, asupra sectorului economic, cu
predilecŃie în finanŃe, comerŃ, industrie, dar şi asupra mass-media.
Intensificarea studiilor în domeniu poate fi de un real folos în stabilirea
conŃinutului şi a perspectivelor relaŃiilor internaŃionale, care în perioada actuală
sunt caracterizate de complexitate, diversitate şi chiar incertitudine2.
2
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În termeni generici, criminalitatea organizată transfrontalieră, în diversele
sale forme se manifestă în mod continuu, pe o perioadă de timp determinată de
atingerea scopurilor ilicite, fiind reprezentată de către structuri constituite în mod
voit pe teritoriul a două sau mai multe state, unde desfăşoară activităŃi ilegale, care,
prin amploare şi consecinŃe prezintă ameninŃări la adresa securităŃii naŃionale.
Reducerea impactului criminalităŃii organizate, transfrontaliere şi a
terorismului reprezintă un obiectiv strategic ce se află pe agenda publică, fiind în
lista de priorităŃi din procesul de integrare în Uniunea Europeană3. Principalele
domenii de intervenŃie specifice acestui obiectiv strategic sunt: combaterea
traficului şi consumului de droguri şi, totodată, îmbunătăŃirea serviciilor de
asistenŃă a victimelor; asigurarea unei politici coerente şi eficiente de combatere a
migraŃiei ilegale; prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi înlăturarea
efectelor negative pe care acesta le are asupra cetăŃenilor şi asupra societăŃii;
prevenirea şi combaterea fenomenului criminalităŃii informatice şi nu în ultimul
rând lupta împotriva spălării banilor şi finanŃării activităŃilor infracŃionale, inclusiv
a terorismului.
Criminalitatea organizată este considerată în mediile de securitate una dintre
cele mai importante ameninŃări la adresa securităŃii şi stabilităŃii. Mijloacele şi
metodele de care dispune aceasta îi permit să se infiltreze în structurile economice,
politice, financiare şi guvernamentale şi să influenŃeze pieŃele economicoconcurenŃiale legale, procesul decizional şi mecanismele de control la nivel local,
regional şi chiar global.
EvoluŃia societăŃilor contemporane arată că, deşi măsurile şi intervenŃiile
agenŃiilor specializate în controlul social împotriva actelor de delincvenŃă şi
criminalităŃii s-au intensificat, în multe Ńări există o recrudescenŃă şi o multiplicare
de infracŃiuni comise cu violenŃă şi agresiune şi, de asemenea, cele din domeniul
economic şi bancar, frauda, şantajul, mita şi corupŃia.
Crima organizată şi violenŃa nu sunt, totuşi, un fenomen nou, apariŃia unor
tendinŃe este strâns legată de dezvoltarea de indivizi, grupuri, organizaŃii şi
societăŃi umane.
ActivităŃile ce compun crima organizată au un caracter secret şi bine
organizat, din care cauză, realizează un impact social deosebit de negativ, în multe
state el constituind „cancerul perfid”4 care vlăguieşte puterea societăŃii, ameninŃă
integritatea guvernelor, determină creşterea taxelor, care se adaugă la preŃul
mărfurilor, periclitează siguranŃa şi locurile de muncă ale cetăŃenilor, aduce daune
agenŃilor economici aflaŃi în competiŃie, controlează prin forŃa banilor sindicatele,
3
4
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în final realizând o puternică influenŃă în sfera economicului, socialului şi mai ales
politicului.
Un adevăr de necontestat este acela ca nu există în istorie un dosar mai
voluminos şi mai acuzator decât cel al violenŃei prin care se manifestă
criminalitatea organizată din zilele noastre, deşi ca fenomen ea s-a manifestat încă
din cele mai vechi timpuri.
Nu exista menŃiuni scrise ale unor manifestări de crimă organizată în
Sumerul de acum 6 milenii, prima civilizaŃie cunoscută a lumii, deşi, cu siguranŃă,
ele au existat încă din acele zile. Codul lui Hammurabi, primul cod de legi editat
vreodată, lasă, însă, să se înŃeleagă, că astfel de infracŃiuni erau cât se poate de
reale în Babilonul de acum 4000 de ani.
De asemenea, dorim să precizăm că primele forme ale crimei organizate
despre care s-a scris vreodată sunt cele din Egiptul Antic. Atunci când mormântul
faraonului adolescent Tutankhamon a fost scos intact la lumină, mai precis în anul
1922, lumea a fost uimită de tezaurul ascuns în cripta regală. Lui Howard Carter iau fost necesari ani întregi pentru a inventaria şi a cataloga tot ceea ce descoperise.
Dar Tutankhamon nu a fost decât un faraon mărunt, decedat misterios la vârsta de
numai 18 ani, acesta fiind, probabil, şi motivul pentru care locul său de veci a
trecut neobservat de către jefuitorii de morminte. În schimb, niciun alt mormânt
regal nu a fost descoperit intact, ceea ce nu poate decât să aprindă imaginaŃia celor
care încearcă să înŃeleagă valoarea uriaşă a comorilor depuse alături de puternicii
faraoni de-a lungul timpului. Profanarea mormintelor nu se încadrează în tiparul
crimei organizate, s-ar putea spune. Interesantă este, însă, o relatare venită din
perioada faraonului Ramses al IX-lea (1129 - 1111 i.Hr.). Documentul poartă
numele de Papirusul Abbot şi cuprinde relatarea marelui vizir Khaemuaset şi a
celor doi administratori aflaŃi în subordinea sa, Paser şi Paur, cu privire la
capturarea unui grup de jefuitori de morminte. AcŃiunea părea rupta dintr-un film
poliŃist, atâta vreme cât autorităŃile vremii urmăresc în secret mişcările unei
veritabile bande de jefuitori, reuşind să captureze opt dintre aceştia. Şi mai
interesantă este mărturia unuia dintre acuzaŃi, mărturie redată în două alte
documente antice (Papirusul Amherst şi Papirusul Leopold II). Aici, învinuitul
mărturiseşte, probabil sub tortură, că întreaga grupare fusese organizată şi
îndrumată de un edil local, un personaj care, cu siguranŃă, avea informaŃii exacte cu
privire la cantitatea artefactelor depuse în morminte5.
O altă filieră, poate şi mai bine organizată, este cea a preoŃilor care oficiau
înmormântările regale. Sub pretextul mutării comorilor faraonilor în locuri mai
sigure, ei au făcut pierdute o mare parte dintre acestea. Cum era de aşteptat, grupuri
5
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bine îndrumate în prealabil au făcut toată treaba, lăsând preoŃii în afara oricăror
suspiciuni.
În Grecia şi Roma Antică fenomenul devine deja unul de notorietate. Nu de
puŃine ori s-a întâmplat ca traficul şi contrabanda de grâne, de sclavi sau de bunuri
de lux să arunce cele două puteri aproape de colapsul economic. Încă de atunci,
criminalitatea organizată tindea să cuprindă cele mai înalte sfere ale puterii, iar
fenomenul în sine putea fi regăsit deja la orice nivel social.
Nu degeaba crima organizată şi, în special, mafia ca formă de manifestare a
ei, a fost întotdeauna asociată cu sudul Italiei. Prima menŃiune a unei organizaŃii
criminale, în sensul clasic al termenului, este făcută în secolul al IX-lea, în Sicilia,
în timpul dominaŃiei arabe asupra acestei insule. Alte izvoare istorice plasează
acest fenomen 200 de ani mai târziu, în acelaşi loc, în timpul ocupaŃiei normande.
În fapt, Sicilia a fost o colonie exploatată rând pe rând de greci, cartaginezi,
romani, arabi, normanzi, germani, francezi, aragonezi, spanioli, bourboni şi, mai
ales, de InchiziŃie6.
Sicilia a devenit astfel terenul propice dezvoltării fenomenului de banditism
ca luptă împotriva asupritorilor. „Vendetta“ - răzbunarea şi mafia erau puŃinele
arme la îndemâna celor fără apărare, într-o lume în care justiŃia era la bunul plac al
seniorului feudal.
De-a lungul vremii, dezvoltarea rapidă a tehnologiei a schimbat radical
ritmul vieŃii economico-sociale şi modalităŃile de lucru la toate nivelurile, dând
naştere, la noi forme de manifestare a criminalităŃii organizate.
Termenul de Mafie, caracteristic organizaŃiilor din Sicilia, este la fel de
controversat ca şi începutul fenomenului în sine. Unii cercetători afirmă că originea
acestui cuvânt se află în expresia arabă Maha'Fat - protecŃie, imunitate, privilegiu sau în cuvântul Mahias, provenit din aceeaşi limbă, care însemnă semeŃie, orgoliu,
aroganŃă. AlŃi istorici sunt de părere că Mafia ar fi prescurtarea formulei „Morte ai
francesi Italia anelai!“ - Moarte francezilor strigă Italia - motto-ul mişcării
clandestine apărute la Palermo în anul 1282, ca reacŃie la opresiunea dominaŃiei
normande7.
OrganizaŃiile de crimă organizată de tip mafiot din Sicilia, se schimbă
radical începând cu secolul al XVIII-lea. Atunci apar structuri embrionare ale aşa
numitei „mafii negre“ sau „întunecate“. Totul începe cu recrutarea de către
baronii locali a gărzilor şi supraveghetorilor înarmaŃi, prin intermediul cărora se
încerca împiedicarea deteriorării drepturilor feudale. Aparatul mafiot, constituit din
„gabellotti“ - intermediari între Ńărani şi nobili, ajunge rapid să trateze de pe poziŃii
6
7
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de forŃă şi cu unii şi cu ceilalŃi. Acest fapt este redat si de către ziaristul italian
Michele Pantaleone8: "O justiŃie grosolană, impusă prin teroare, nu atât din
respect pentru lege, cât din dorinŃa de a evita cu orice preŃ ca puterea publică să
intervină în treburile ei. Mafia a reuşit să se impună ca arbitru şi pacificator şi ca
executant rapid şi tăcut al unei justiŃii întemeiate pe vechea lege a talionului".
Dacă Mafia a reuşit să se perpetueze de-a lungul atâtor generaŃii, dacă azi
este încă puternică, aceasta se datorează celebrei legi a tăcerii - Omerta. Dictonul
„Chi tace campa!“ - Cine tace, trăieşte!, este o normă atât de generală, încât a
devenit tipică pentru orice grup mafiot din orice colŃ al lumii9.
Tot în Evul Mediu, şi tot din cauze asemănătoare, criminalitatea organizată
cunoaşte o puternică recrudescenŃă şi în Asia. În Japonia, temuta organizaŃie
Yakuza îşi are originile în sistemul feudal nipon, unde samuraii se transformau în
bandiŃi (ronini) venind în ajutorul săracilor, sau încercând să obŃină profit de pe
urma acestora. De altfel, chiar şi în structura actuală, Yakuza păstrează multe
aspecte ale feudalismului japonez, atât prin normele de comportament, prin
ritualuri, cât şi prin simbolistică10.
În China, asociaŃiile criminale actuale îşi găsesc originile în urmă cu
aproximativ trei secole, sub forma unor grupări revoluŃionar-naŃionaliste create cu
scopul de a înlătura dinastia Ch'ing, originară din Manciuria, şi reafirmarea la
conducerea imperiului chinez a dinastiei Ming. Termenul de Triade, prin care sunt
identificate astăzi grupările criminale chinezeşti, a fost utilizat pentru prima dată de
englezi pentru a individualiza cele trei forŃe fundamentale ale Universului
recunoscute de membrii acestor grupări: paradisul, pământul şi omul.
Rusia este ultima intrată în rândul negrei elite a crimei organizate şi, totuşi,
specialiştii în criminologie susŃin că Mafia rusească a dobândit, în mai puŃin de 20
de ani, supremaŃia mondială. Rupte din fostele structuri ale KGB-ului şi ale
autorităŃilor sovietice, sau născute în lagărele siberiene, organizaŃiile mafiote ruse
au ajuns în scurt timp să detroneze Triadele chinezeşti şi Yakuza japoneză, chiar în
zonele de influenŃă ale acestora. Cu o violenŃă extremă, mafioŃii ruşi au ocupat cea
mai mare parte a pieŃei negre asiatice (trafic de droguri, de armament, de persoane
etc.) avansând treptat către cele două Americi, Africa, Australia şi Europa11.
Pământ al făgăduinŃei pentru cei mai mulŃi dintre imigranŃii secolului al
XIX-lea şi începutul de secol XX, Statele Unite ale Americii s-au dovedit, aşa cum
era de aşteptat, un teren ideal pentru gangsterii refugiaŃi din Lumea Veche. Dacă
anumite grupuri etnice (cehi, greci, englezi, spanioli, francezi, români, ucrainieni,
8

Ibidem, p. 56.
Ibidem, p. 81.
10
www.descopera.ro, 12.01. 2010
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Ibidem.
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scandinavi, ruşi sau chinezi) s-au înhămat la plugul colonizării şi dezvoltării
Americii, numeroşi membri ai comunităŃilor siciliene, irlandeze şi evreieşti au
arătat o permanentă neîncredere faŃă de lozincile ce predicau „virtuŃile muncii” în
industrie. Ei au rămas pe aceleaşi poziŃii de luptă pe care le adoptă grupurile
discriminate. Şi-au creat mafii pentru a-şi exploata consangenii şi, ulterior, pe
reprezentanŃii altor etnii ce locuiau în zonele lor de influenŃă.
Banda irlandeză a „Mâinii Albe” a reprezentat prima formă a crimei
organizate pe teritoriul american. ÎnfiinŃată în jurul anului 1860, ea şi-a început
activitatea prin exploatarea irlandezilor săraci trecând, ulterior, în zona sa de
influenŃă, comunitatea italiană din ce în ce mai numeroasă. Ca răspuns, în anul
1890, ia naştere Mano Nera - Mâna Neagră, prima formă de manifestare a Mafiei
siciliene în America. În acelaşi timp se formează şi Banda Purpurie, grupul mafiot
al etnicilor evrei. Între irlandezi şi italieni începe un lung şi sângeros război,
finalizat, sub puternica influenŃă a lui Al Capone, cu victoria italienilor. In ce-i
priveşte pe evrei, Banda Purpurie a trecut dintr-o tabăra in alta, sfârşind în
simbioza cu Mafia italo-americană definitivată în anii prohibiŃiei.
Ca un amănunt interesant, dorim să menŃionăm şi faptul că structura Mafiei
italo-americane a reprezentat un secret atât de bine păzit încât autorităŃile nu au
identificat-o decât în anul 1962, atunci când au aflat că se numea La Cosa Nostra
(LCN) şi că era un conglomerat de celule mafiote (Familii), bazat pe o ierarhie bine
stabilită. Aşadar, trecuseră mai bine de trei decenii de când Lucky Luciano crease
acest sistem diabolic, numit iniŃial Comisia NaŃională12.
Deşi relativ noi, grupările crimei organizate din Africa se află deja în strânsă
legătură cu facŃiunile ruse, cu cele siciliene sau asiatice. Pe Continentul Negru, cea
mai influentă grupare de tip mafiot este originară din Nigeria, ajungând să
controleze piaŃa neagră africană în cea mai mare parte. InterdependenŃa acesteia cu
delincvenŃa din alte Ńări (Ghana, Sierra Leone, Benin, Somalia etc.) a devenit
evidentă atunci când autorităŃile locale au încercat să identifice amploarea
fenomenului. Deosebit de periculoasă este şi mafia marocană, aceasta reprezentând
unul dintre pilonii traficului de droguri din Orientul Mijlociu (Semiluna de Aur Pakistan, Iran, Afganistan) sau Asia către Europa, cel mai mare consumator de
stupefiante după Statele Unite ale Americii13.
America Centrală şi cea de Sud deŃin un trist loc unu pe plan mondial în ceea
ce priveşte traficul de stupefiante din cauza cartelurilor mexicane, columbiene,
braziliene sau a celor din Venezuela. Aşa cum era de aşteptat, mafia italoamericană, cea siciliană, chineză, japoneză şi, mai nou, cea rusă, nu puteau scăpa
12
13

Ibidem.
Ibidem.
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ocazia de a prelua o mică parte din inimaginabilele fonduri care circulă pe piaŃa
"morŃii albe". Astfel, în schimbul cocainei, cartelurile latino-americane primesc
bani sau armament din toate colŃurile lumii, încheind astfel cercul sângeros al
efectelor activităŃilor grupărilor care alcătuiesc generic „criminalitatea organizată”.
Concluzionând, dorim să precizăm că cele menŃionate mai sus nu reprezintă
decât o scurtă trecere în revistă a fenomenului ce a acaparat deja mai bine de o
treime din economia mondială, crima organizată.
În anul 1988, cu ocazia primului Simpozion internaŃional privind crima
organizată, desfăşurat la sediul Secretariatului General al Interpolului de la SaintCloud/FranŃa, s-a acceptat următoarea definiŃie a crimei organizate: ”orice
întreprindere sau grup de persoane, angajate într-o activitate ilegală continuă,
care are drept scop principal obŃinerea de profituri, indiferent de frontierele
naŃionale”.
Elemente în plus la definirea criminalităŃii organizate au fost aduse prin
Planul mondial de acŃiune contra criminalităŃii transnaŃionale organizate, adoptat de
ConferinŃa Ministerială a ONU desfăşurata în noiembrie 1994 la Neapole14.
Conform punctului 12 din acest plan, fenomenul poate fi caracterizat prin
următoarele aspecte: organizarea de grupuri în scopul unor activităŃi criminale;
legături ierarhice sau legături personale care permit anumitor indivizi să conducă
grupul prin sancŃiuni interne stricte; recurgerea la violenŃă, la intimidare şi la
corupŃie în vederea realizării unor profituri sau obŃinerii controlului asupra unor
teritorii sau pieŃe; reciclarea profiturilor ilicite, atât în folosul unei activităŃi
criminale, cât şi pentru penetrarea economiei legale şi dincolo de frontierele
naŃionale; cooperarea cu alte grupuri criminale organizate transnaŃionale.
O caracteristică deosebit de relevantă a grupării criminale organizate este
nevoia constantă de acoperire legală a activităŃilor sale, precum şi capacitatea de a
se infiltra în instituŃiile guvernamentale, inclusiv în serviciile de vamă, poliŃie,
organele judiciare şi chiar în parlamentele naŃionale.
Un reputat analist al crimei organizate defineşte fenomenul, astfel:
„comiterea planificată a infracŃiunilor, motivată de obŃinerea profitului şi de lupta
pentru putere, cu relevanŃă deosebită fie pentru fiecare în parte, fie în ansamblu,
dacă la comiterea lor au participat mai mult de două persoane, de-a lungul unei
perioade lungi sau nedefinite de timp: folosind structuri comerciale sau similare
domeniului afacerilor; folosind violenŃa sau alte mijloace asemănătoare pentru a

14

Nations Unies - Conseil Economique et Social, Conférence Ministérielle Mondiale sur la
criminalise transnationale organise, Rapport du Comite Plénier, 1994, pp.1 şi 7.
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intimida; exercitându-şi influenŃa în politică, mijloacele de informare în masă,
administraŃia publică, sectorul judiciar sau economic”15.
În Proiectul de recomandare privind principiile de bază în lupta împotriva
crimei organizate al Consiliului Europei/Comitetul de experŃi pentru aspecte de
criminologie şi de drept penal ale crimei organizate, organizaŃia criminală este
definită ca „o asociaŃie structurată, înfiinŃată de o perioadă de timp, formată din
peste două persoane, acŃionând concentrat în vederea comiterii de infracŃiuni care
se pedepsesc cu privare de libertate sau cu ordin de reŃinere de minimum 4 ani sau
cu o pedeapsă mai gravă, indiferent dacă astfel de infracŃiuni sunt un scop ele
însele sau un mijloc de a obŃine câştiguri materiale şi, când este aplicabil, de a
influenŃa în mod defavorabil acŃiunea autorităŃilor publice”16.
În ConvenŃia NaŃiunilor Unite împotriva crimei organizate transnaŃionale,
gruparea criminală organizată înseamnă un grup structurat de trei sau mai multe
persoane, cu existenŃă pe o anumită perioadă de timp şi acŃionând concentrat, cu
scopul de a comite una sau mai multe infracŃiuni grave prevăzute în aceasta
ConvenŃie, pentru a obŃine, direct sau indirect, un beneficiu financiar sau material
de alta natură.
În fine, încercând o înlănŃuire cuprinzătoare a fenomenului, putem spune că
prin crima organizată se înŃeleg activităŃile desfăşurate de o organizaŃie sau
asociaŃie ori de un grup constituit din cel puŃin trei persoane, cu o structură
determinată, în scopul realizării de beneficii materiale sau obŃinerii altor foloase, ca
urmare a dobândirii şi exercitării controlului asupra unor localităŃi, cartiere, zone,
pieŃe ori asupra unor sectoare economice, politice sau sociale, prin folosirea puterii
economice de care dispun infractorii sau a forŃei rezultate din legăturile acestora cu
ceilalŃi membri ai organizaŃiei, asociaŃiei sau grupului, ori prin folosirea violenŃei,
intimidării, coruperii, şantajului sau prin alte asemenea mijloace frauduloase.
În acest context o relevanŃă deosebită o prezintă crima organizată, ca
fenomen global, care, datorită consecinŃelor negative produse, a constrâns
organismele specializate la nivel de stat sau internaŃional să întreprindă măsuri mai
hotărâte de prevenire şi de combatere. Crima organizată vizează, în mod direct,
obiective a căror realizare afectează grav securitatea naŃională, deoarece reŃelele
clandestine acŃionează sistematic, deplin conspirat, urmărind să controleze şi să
pună în dependenŃă, pe calea corupŃiei, şantajului şi violenŃei, actul decizional la
nivel statal. Cercetarea ştiinŃifică şi, mai ales studiul bibliografiei, ne-a permis să
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Michael Feile, Spălarea banilor-o provocare la adresa politicii internaŃionale, Ed. Anssenopolitik,
Paris, 1997, p.14.
16
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evidenŃiem trăsăturile principale ale crimei organizate17, aşa cum rezultă din
conceptualizarea fenomenului.
a. Realizarea activităŃii de grup criminal (organizaŃie, asociaŃie) stabil şi care
este determinată de necesitatea: extinderii capacităŃii de acŃiune şi a capacităŃii
concurenŃiale pe piaŃa produselor şi serviciilor ilegale; asigurării securităŃii
infractorilor faŃă de organele de drept şi faŃă de grupările rivale de afaceri.
b. Specializarea şi distribuirea rolurilor între membrii organizaŃiei şi între
grupurile criminale din care se compune asociaŃia criminală respectivă.
Segmentarea acŃiunilor infracŃionale creează dificultăŃi greu de depăşit în
activitatea probatorie a organelor de drept, în condiŃiile în care, adesea, membrii
aceluiaşi grup criminal nici nu se cunosc şi nici nu au o idee exactă despre
organizarea grupului în ansamblu.
c. Ierarhia strictă în interiorul grupului criminal care presupune stabilirea
unor relaŃii de dirijare puternic verticalizate, în care ordinul superiorului este de o
autoritate absolută, în atare grupări, capii grupului criminal nu vin în contact direct
cu persoanele ierarhic imediat subordonate. Acest fapt face dificil demascarea
capilor, zădărnicind eforturile organelor de poliŃie de a anihila grupul criminal, care
se reconstituie de fiecare dată când capii lui rămân în libertate.
d. Normele de comportament cu stricteŃe respectate. ExistenŃa aşa numitelor
coduri de conduită şi adoptarea unor norme specifice în cadrul grupului reprezintă
o necesitate obiectivă care îi conferă ordine şi automatism. Reglementarea strictă a
relaŃiilor dintre membrii îi sporeşte, totodată, securitatea. Aceste norme sunt
riguros aplicate, fiind drastic sancŃionată orice încălcare.
e. Activitatea grupărilor crimei organizate este orientată, întotdeauna, spre
obŃinerea de profit. Această caracteristică şi anume obŃinerea de venituri
considerabile poate fi plasată pe prim plan, fiind una din caracteristicile principale
ale crimei organizate.
f. Producerea sau oferirea unor produse ori servicii ilicite, specifice crimei
organizate, speculează o cerere socială obiectivă, dar care nu poate fi satisfăcută pe
cale legală. Furnizarea de bunuri(mărfuri, produse) ilegale include traficul de
droguri, traficul de băuturi alcoolice şi produse de tutungerie, traficul de arme şi
substanŃe explozibile, traficul de autoturisme şi opere de artă, contrabanda cu
materiale nucleare(radioactive), traficul de fiinŃe umane (sclavie, organe umane
etc.) şi al braŃelor de muncă, falsificarea de monedă, răpirea de persoane şi
asasinate.
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Bujor V., GuŃuleac V., Metodologia cunoaşterii şi clasificării grupărilor criminale, Chişinău,
1998, pp. 102-129.
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Drept obiect de activitate a crimei organizate în sfera de furnizare a
serviciilor ilegale sunt semnificative de exemplificat următoarele: serviciile sexuale
şi pornografia, camătă şi jocurile de noroc, arbitrajul subteran şi aplanarea
conflictelor. Realizarea acestor activităŃi, ca şi implicaŃiile în afacerile legale au
drept obiectiv dobândirea unor profituri maxime şi, nu în ultimul rând, crearea
mecanismelor de influenŃă politică.
g. ObŃinerea puterii, în sensul posibilităŃilor reale de a determina adoptarea
deciziilor de ordin politic, economic, financiar, exercitarea influenŃei în massmedia, administraŃia publică etc. în interesul lumii interlope.
h. ImplicaŃiile în afacerile legale. Dispunând de mai multe lichidităŃi decât
întreprinzătorii, pe care îi pot Ńine sub control prin intermediul corupŃiei şi
violenŃei, crima organizată are capacitatea de a-şi subordona importante domenii de
activitate, acŃionând ca un virus capabil să afecteze grav economia Ńării. Acest
lucru, implică însă folosirea unor metode ilegale ca, de exemplu, monopolul,
extorcarea de fonduri, evaziune fiscală, concurenŃa neloială ş.a.
i. Coruperea funcŃionarilor publici. Într-adevăr, pentru a-şi duce la
îndeplinire activităŃile în siguranŃă, fără teama de intervenŃie a instituŃiilor statului,
crima organizată încearcă să corupă funcŃionari de toate rangurile şi de la toate
nivelurile.
Constatând că prin intermediul demnitarilor corupŃi se adoptă(ori se resping)
decizii în interesul lumii criminale18, evidenŃiem în acelaşi timp şi o nouă tendinŃă,
aceea de a asigura securitatea grupului, eschivarea de la răspunderea juridică,
promovarea interesului prin intermediul funcŃionarilor.
Ca o concluzie a celor prezentate mai sus, putem să constatăm, analizând
statisticile, că în ultima perioadă capii criminalităŃii organizat au conştientizat că
sunt capabili, fără intermediari corupŃi să-şi promoveze interesele, să controleze
puterea. De aceea, crima organizată face tot posibilul să excludă orice pericol
pentru interesele sale, infiltrând şi promovându-şi oamenii în structurile statului,
partide politice şi sindicate. Luând amploare, această tendinŃă ne poate aduce la
instaurarea unei societăŃi cleptocratice.
În prezent, crima organizată funcŃionează în afara oricărei transparenŃe şi
într-o clandestinitate aproape perfectă19, după cum afirmă J. Ziegler, realizează
maximalizarea profitului şi îşi acumulează plusvaloarea cu o viteză vertiginoasă,
operează cartelizarea optimă a activităŃilor sale, iar cartelurile îşi împart teritoriile
şi realizează în avantajul lor o dominaŃie de monopol şi, mai mult, creează
oligopoli. Criminalitatea organizată se implică în activitatea economică legală şi
18
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Jean Ziegler, Seniorii crimei - organizatiile secrete contra democratiei, Ed. Antet, Bucureşti, 1998,
p. 68.
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ilegală, utilizând metode criminale şi agresive de promovare a intereselor
criminale, prin aplicarea, în primul rând a violenŃei şi a altor forme de intimidare.
Pericolul crimei organizate pentru statul de drept nu rezidă în actul criminal
ca atare, ci în posibilitatea ca organizaŃiile criminale, prin enorma lor putere
financiară, să influenŃeze în mod durabil procesele democratice. ConsecinŃa
imediată şi vizibilă a acestei situaŃii este progresia rapidă a corupŃiei printre
oamenii politici şi alŃi factori de decizie ai societăŃii noastre. Prin puterea sa
financiară uriaşă, criminalitatea organizată câştigă în mod secret o influenŃă din ce
în ce mai importantă în viaŃa noastră economică, socială şi politică, dar şi în
administraŃia publică, inclusiv în justiŃie. Criminalitatea organizată poate
destabiliza viaŃa spirituală, politică şi socială, putând să conducă, treptat la
dispariŃia: independenŃei justiŃiei, credibilităŃii oamenilor politici şi nu în ultimul
rând a încrederii în valorile şi puterea protectoare a statului de drept.
Toate cele prezentate pe parcursul acestui capitol reflectă, în viziunea
noastră esenŃa şi pericolul social al crimei organizate. Pot fi evidenŃiate şi alte
trăsături ale acestui fenomen, însă acestea, având un înalt grad de generalitate, nu
sunt absolut invariabile, constante. Acestea se referă deja nu la esenŃa crimei
organizate, ci la forma de manifestare a acesteia. Dar pentru majoritatea formelor
pe care le îmbracă criminalitatea organizată este totuşi caracteristică întrunirea
acelor nouă trăsături, expuse mai sus.
Este important de reŃinut faptul că fenomenul criminalităŃii organizate se
constituie într-un tip distinct de criminalitate, deşi are corelaŃii intime cu alte tipuri
de criminalitate, precum: criminalitatea profesională, criminalitatea de recidivă şi
criminalitatea de grup. Însă criminalitatea organizată coincide numai în parte cu
aceste tipuri de criminalitate şi nu trebuie confundate.
Potrivit DicŃionarului Explicativ al Limbii Române20, termenul de „crimă”
denumeşte „infracŃiunea care prezintă un grad de pericol social ridicat şi pe care
legea o sancŃionează cu pedepsele cele mai mari”. Conform aceleaşi surse
bibliografice, termenul de „criminalitate” desemnează printre altele „totalitatea
infracŃiunilor săvârşite pe un anumit teritoriu într-o anumită perioadă”, în
accepŃiunea noastră, acesta fiind cel mai potrivit pentru a denumi fenomenul
infracŃional.
Conceptul de crimă organizată transfrontalieră este determinat deci, de
conexiunea crimei organizate cu săvârşirea unei infracŃiuni cu caracter
transnaŃional. Practic, activitatea infracŃională a unei asemenea reŃele capătă un
caracter internaŃional, fiind folosite circuite regionale, continentale sau
intercontinentale.
20

DicŃionarul Explicativ al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p. 239.
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Fenomenul crimei organizate transfrontaliere a apărut şi se extinde odată cu
dezvoltarea fenomenului globalizării, influenŃele din activităŃile economice,
financiar-bancare, transporturilor şi mai ales tehnologiei şi comunicaŃiilor
determinând consolidarea acestuia, mai ales că armonizarea legislaŃiilor naŃionale
în sfera contracarării crimei organizate transfrontaliere este încă un deziderat.
Recunoaşterea fenomenului criminalităŃii organizate transfrontaliere, ca
ameninŃare principală la adresa securităŃii21, trebuie să genereze din partea
factorilor responsabili o reacŃie de amploare, de conjugare a eforturilor, în scopul
contracarării efectelor deosebit de grave pe care le poate produce la nivelul
societăŃii în ansamblu şi pe plan regional şi global.
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ASPECTELE POLITICE ALE DOCTRINEI
INSURGENTE
POLITICAL ASPECTS OF THE INSURGENCY DOCTRINE
Doctorand Cristina ROMILA*
Premisa acestui studiu este aceea că insurgenŃa beneficiază de ideologie politică şi
de poporul care acŃionează ca ideologi politici. Abilitatea insurgenŃilor moderni de a-şi
construi acŃiunile lor pe baza obiectivelor strategice anunŃate anterior a devenit o
cunoaştere comună. Acest studiu este construit pe abordarea critică a ideologilor moderni
referitor la insurgenŃă către democraŃie şi în acest context unele concepte cheie ale
ideologiilor politice, precum în Occident, Califatul.
Cuvinte cheie: insurgenŃă; ideologie; democraŃie; Occident; Califat; insurgenŃi.
The premise of this study is that the insurgency benefits from a political ideology
and from people that act as political ideologues. The ability of modern insurgents of
building their actions on previously announced strategic objectives has become common
knowledge. This study builds on the critical apoproach of modern insurgency ideologues
towards democracy and within this context some key concepts of their political ideology
such as the Occident, the Caliphate.
Keywords: insurgency; ideology; democracy; Occident; Caliphate; insurgents.

octrina politică insurgentă, cea care se regăseşte cu precădere în
mesajele publice ale diferintelor grupări moderne şi mai puŃin în
exerciŃiul obişnuit de îndoctrinare, este complexă. În plus,
insurgenŃa modernă este capabilă să transmiă un mesaj public coerent, bine
argumentat şi de impact, ceea ce presupune o practică de comunicare strategică
foarte bună.
Principalele referinŃe în funcŃie de care este construit mesajul politic public
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al insurgenŃei moderne sunt creştinismul şi liderii religioşi ai lumii creştine,
democraŃia, colonialismul şi capitalismul occidental. Vizarea creştinismului şi a
politicului occidental sunt deopotrivă percepute ca misiuni eliberatoare.
Astfel, Papa este, în concepŃia insurgenŃilor moderni, un lider al sclavilor,
creştinismul fiind una dintre cele mai neadaptate şi mai puŃin credibile religii
contemporane. Al Maqdisi în „To the slave of the cross” dezvoltă un atac la adresa
Papei, ca persoană şi nu ca instituŃie, care este acuzat de ignoranŃă şi inducere în
eroare, precum şi de alimentare a conflictului intercivilizaŃional.
Ostilitatea faŃă de creştinism este extrapolată şi în ostilitatea la adresa
democraŃiei, formă de guvernare asociată cu lumea occidentală, care are la bază
principiile şi valorile creştinismului.
Având în vedere că ne propunem să punem accent pe aspectele politice ale
mesajului public insurgent, vor fi cu precădere abordate elementele de critică a
democraŃiei, ca formă de guvernare. Critica democraŃiei realizatăde ideologii
islamişti depăşeşte însă sfera politicului, prin argumentele atent selecŃionate din
textele religioase islamice. Modul de abordare a democraŃiei este unul teocrat, care
reintroduce conceptul ca atare în sfera privată a analizei, o diferenŃă de substanŃă
faŃă de asbordarea politică modernă care delimitează spaŃiul politic de cel religios
şi distinge sfera publică de cea privată.
Critica democraŃiei în textele ideologice islamiste, care inspiră consistent
elementele de discurs public al diferitelor grupări insurgente moderne, este cu atât
mai relevantă în contextul evoluŃiilor din Orientul Mijlociu şi Nordul Africii din
anul 2011 şi care readuc în atenŃie problema democraŃiei în state cu populaŃii
majoritar musulmane. Asftel, democraŃia ca şi concept teoretic este recunoscută în
textele ideologice islamiste şi definită în strânsă conexiune cu procesul electoral.
De altfel, această conexiune, deşi simplistă aparent şi îndoielnică prin argumente
pentru gândirea occidentală, este perfect valabilă, având în vedere că acest proces
este central în exerciŃiul democratic, perceput ca fiind realizat de „jos în sus”, prin
participarea cetăŃenilor la exercitarea actului de guvernare. Mai mult, procesul
electoral este în general în reformare în aceste state, cu obiectivul instituirii unei
legitimări cât mai coerente şi obiective a guvernanŃilor. Totodată, exerciŃiul
democratic de tip electoral este în centrul vieŃii politice în state puternic afectate de
insurgenŃa modernă, cum ar fi Afganistanul sau Irakul. Alegerile legislative din
Afganistan, din 18 septembrie 2010, nu pot fi considerate finalizate (până în
momentul redactării acestui capitol, în prima jumătate a anului 2011), alegaŃii
multiple de fraudă electorală pe întreg teritoriul acestui stat fiind în curs de
investigare de către o Comisie Specială, fiind evidentă o polarizare a actului de
guvernare. Aparent, această situaŃie poate fi înŃeleasă ca un conflict exacerbat între
puterile statului afgan, în fond însă exerciŃiul democratic a fost o luptă pentru
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putere între indivizi, care se continuă şi în prezent, la alt nivel, cu angrenarea
pârghiilor instituŃionale existente. Astfel, exerciŃiul democratic în astfel de cazuri
este unul fratricid şi nu de tip instituŃional.
Urmărind aceste exemple, critica democraŃiei realizată în textele islamice
merită considerată cu atenŃie şi seriozitate, nefiind un simplu element de discurs.
Desigur, aşa cum am subliniat, înŃelegerea democraŃiei în aceste texte are o
valoarea interpretativă similară celei antice, a puterii poporului şi nu a reprezentării
populaŃiei. Mai mult, conceptul de cetăŃean ca actor participativ al formei de
guvernare democratice nu figurează în textele islamiste, individul definindu-se
politic prin apartenenŃa sa la o religie, fie aceasta creştinismul sau islamul.
În acest sens, reprezntarea prin instituŃii, precum Parlamentul, este un motiv
de critică a democraŃiei. Al Filastini în „Condemnation of the democratic process
voting” arată că procesul electoral este contrar islamului, prin faptul că musulmanii
dintr-un stat acceptă o alta autoritate guvernantă decât Allah, urmând opŃiuni pe
placul oamenilor şi nu al divinităŃii. ExerciŃiul electoral dă prilejul lui Al Filastini
să polarizeze nu doar diferenŃele dintre lumea creştină şi cea islamică, ci în primul
rând să critice adoptarea acestui model de state islamice.
Pentru Abu Muhammad al-Maqdesi, în „Democracy a religion”, democraŃia
nu poate fi interpretată decât dintr-o singură perspectivă, cea religioasă.
DemocraŃia în sine este o religie, coruptă şi coruptibilă, cu precădere prin faptul că
încurajează politeismul ca gândire şi practică. Astfel, democraŃia „(...) nu este
religia lui Allah. Nu este religia monoteismului iar consiliile parlamentare sunt
locuri ale politeismului şi sanctuare pentru credinŃe păgâne. Toate aceste
[practici] trebuie evitate pentru implementarea monoteismului, care este dreptul
lui Allah asupra servitorilor săi. Trebuie să îi distrugem pe cei care urmează
democraŃia şi să-i percepem pe adepŃii lor ca inamici – urâŃi-i şi declanşaŃi un
mare Jihad împotriva lor.” (pag. 3, „Democracy a religion”)
Textul iedologic al lui Al – Maqdisi este poate unul dintre cele mai
interesante dintre cele de gen, nu numai prin radicalizarea discursului critic religios
la adresa democraŃiei, cu şi prin faptul că redefineşte practic toate conceptele de
bază ale democraŃiei şi care se regăsesc în ştiinŃele politice moderne. In textul lui
Al-Maqdisi nu doar instituŃiile democratice şi exerciŃiul actului democratic fac
obiectul criticii, ci şi cetăŃeanul.
Astfel, legislatorul nu mai exersează o autoritate acordată de cetăŃeni, ci
acŃionează în mod voluntar ca un contestatar al monoteismului. În fapt legislatorul
însuşi are dorinŃa şi voinŃa de a acŃiona ca o „zeitate” (pag. 5, „Democracy a
religion”). De asemenea, instituŃiile democratice trebuie condamnate şi atacate
deoarece scot individul, asimilat cetăŃeanului, din servitutea faŃă de Allah, care este
una naturală, un rezultat voit al actului de creaŃie divină, şi nu ceva dobândit.
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FuncŃionarul guvernamental nu scapă criticii ideologului islamist, fapt care
este important de menŃionat deoarece şi acesta devine astfel o Ńintă predilectă a
insurgenŃilor, alături de forŃele de securitate ale statului în cauză. FuncŃionarul
guvernamental nu poate fi acceptat decât dacă poziŃia sa este tolerată de Allah,
adică mai prcesi, în practică aceasta s-ar reflecta în infiltrarea sistemului de stat de
către insurgenŃii islamişti.
Dar cum ideologul islamist este conştient că argumentele religioase nu sunt
suficiente pentru a susŃine teza supunerii totale faŃă de Dumnezeu, inclusiv în ceea
ce priveşte organizarea statală şi socială, face recurs şi la argumente care readuc în
atenŃie pervertirea actului de guvernare democratic prin primarea intereselor
personale ale guvernanŃilor şi corupŃie, precum şi înrobirea socială a individului,
argumente care nu sunt noi si care în fapt au o sorginte marxistă „DemocraŃia este
o religie nouă, ai cărei părinŃi sunt Dumnezei falşi iar adepŃii lor sunt sclavi”
(pag.10, „Democracy a religion”). Mai mult, instituŃiile parlamentare, ca expresie
suficientă a democraŃiei în ideologia islamistă, sunt fragile şi pot fi dizolvate de
către o autoritate statală superioară, care, in speŃă, poate fi regele.
Studiul „A Parliament or a Barn?” (Fida’i’s, publicat în nr. 56 al revistei alŞomud al Emiratului Islamic din Afganistan) evidenŃiază totuşi cu emfază că
Parlamentul ca instituŃie a democraŃiei moderne poate juca teoretic un rol pozitiv în
organizarea socială, însă Parlamentele moderne sunt corupte şi neglijează interesul
public. CorupŃia din democraŃia modernă incită şi motivează violenŃa populară
revoluŃionară, deoarece populaŃia doreşte să trăiască „în libertate şi demnitate sau
să moară ca martiri glorioşi. Oamenii preferă o moarte în glorie decăt o viaŃă în
ruşine.” (pag. 3 din op.cit.). Aceeaşi logică se regăseşte şi într-un interviu cu
purtătorul de cuvânt al aceleiaşi organizaŃii, Zabihullah Mujahid, care afirmă că
mujahedinii afgani nu sunt coruptibili, abandonând plăcerile vieŃii pentru Isam.
Dincolo de aceste argumente, deja previzibile, rămâne însă un fapt de necontestat,
coerenŃa mesajelor transmise de o grupare insurgentă majoră şi capaciatatea de a
promova aceste mesaje în mod coerent, fapt care constrastează în mare parte cu
mesajele forŃelor de combatere a isnurgenŃei, in speŃă forŃele internaŃionale
occidentale, ceea ce a fost remarcat de ideologii insurgenŃei moderne, după cum se
va vedea ulterior, într-un subcapitol dedicat modului în care se reflectă occidentul
în discursul insurgent.
ObişnuiŃi deja cu structurarea textului ideologic în scheme de reflecŃie,
întocmai pentru a-i conferi o autoritate ştiinŃifică a argumentului, critica deosebit
de interesantă realizată de Al-Maqdisi face o prioritizare a principalelor aspecte
critice la adresa democraŃiei ca formă de guvernare. Astfel, mai presus de orice,
democraŃia este expresia actului de legiferare al poporului sau a legsilatorului şi nu
a lui Allah. In al doilea rând, democraŃia, pentru a funcŃiona, trebuie să fie
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constitutională, ceea ce face din ConstituŃie fundamentul organizării sociale,
contrar voinŃei lui Allah, care legiferează prin Coran. Nu în ultimul rând, ceea ce a
fost deja semnalat prin faptul că pentru ideologul islamist nu există o demarcaŃie a
sferei private de cea publică, democraŃia este criticabilă prin faptul că este o
reflecŃie a secularismului.
Mai mult decât atât, critica democraŃiei a lui Al Maqbisi este extrem de
interesantă şi prin extrapolarea acesteia către democraŃia de tip tribal, ca un efort de
prevenire sau anunŃare a îndepărtării acesteia de la modelul tradiŃional. Prin această
extrapolare, textul ideologic invită în fond la o transformare revoluŃionară a
societăŃii şi răsturnarea unei ordini în vigoare, fapt asimilat, atât prin doctrină cât şi
prin practică, insurgenŃei clasice. DemocraŃia tribală nu este acceptată decât în
măsura în care se bazează ca organizare si percept pe forma de consultare islamică
„Shura”, care să îi confere legitimitate religioasă de tip monoteist.
Pornind de la acest argument, în finalul argumentaŃiei, Al-Maqbisi propune o
alternativă „sănătoasă” la democraŃie şi anume consultarea, în baza Coranului, a
acelor persoane care sunt recunoscute a avea o anumită autoritate socială în varii
domenii: „deci, consultarea este o metodă divină şi sistem...iar democraŃia este
construită de oameni, care sunt corupŃi [prin natura lor] şi au dorinŃe.” (pag.27,
„Democracy a religion”). Desigur, că aceasta propunere, insuficient argumentată
politic, poate fi interpretată mai mult un exerciŃiu de retorică şi o figură de stil în
textul ideologic, însă absolut necesară, având în vedere atractivitatea discursului
democratic în rândul unei societăŃi.
Aspecte privind demersuri de reformă a ideologiei islamiste
Ca şi în cazul iedologiei comuniste, diferitele valuri de reformă au provenit
din interior şi se refereau mai puŃin la principiile de bază, cât la anumite aspecte de
practică în direcŃia atingerii obiectivelor strategice prestabilite. Astfel, şi în cazul
insurgenŃei de tip modern, dimensiunea revizionistă a ideologiei pune accent mai
degrabă pe aspectele tactice şi nu contestă calea primară de acŃiune, care este
Jihadul.
De referinŃă pentru acest demers sunt cele cinci scrisori ale lui Sayf al-Adl
care evidenŃiază o serie de erori comside de liderii Jihadului, considerate
fundamentale de către autor, ceea ce impune o reevaluare a întregului proces.
Principala eroare este alimentarea luptei intestine din lumea islamică, sectare, şi
descurajarea unui Jihad la care să participe întreaga lume islamică. Autorul se
referă la necesitatea conlucrării la acest nivel ca la un proces de conciliere.
„Către toŃi cei care aparŃin diferitelor curente islamiste: nu suntem inamici
unii pentru alŃii. Mai degrabă voi sunteŃi partenerii noştri în schimbarea
lumii....Nu pretindem că există o singură cale de urmat, ci considerăm că există
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mai degrabă două căi: a predica [islamul] şi [a practica] jihadul. Părerea noastră
este că importanŃa jihadului constă în pregătirea terenului şi curăŃarea drumului
pentru chemare (da’wa)...Concluzia la care trebuie să ajungem (.....) este că
inamicul nostru a fost clar identificat şi că trebuie să scoatem săbiile împotriva lui
şi pentru eliberarea ummah. Islamul se apropie, deci fiŃi alături de noi, participaŃi
la victorie şi vom realiza califatul lui Dumnezeu pe pământ. Da’wa şi jihad
împreună – aceasta este strategia noastră.” (citat în Vahid Brown, „Al – Qa’ida
Revisions: The Five letters of Sayf al-Adl”).
Reforma prin conciliere ar fi complexă şi interesantă din punct de vedere
interpretativ, citatul de mai sus este însă explicit sub aspectul unui mesaj pervertit
si iluzoriu în privinŃa credibilităŃii declaraŃiilor. Categoric, singura cale de urmat
este jihadul, este însă nevoie ca acŃiunea să fie dublată de cooptarea ideologică. Din
această perspectivă, cele cinci scrisori nu aduc nimic nou, deci categoric nu pot fi
considerate o invitaŃie la reformă, fapt care reconfirmă inflexibilitatea demersului
ideologic islamist. In opinia noastră, este puŃin probabil să se întrevadă iniŃierea
unei schimbări de ton şi de direcŃie la acest nivel.
Este însă remarcabil, în textul ideologic citat, modul în care este
contextualizată invitaŃia la instituirea califatului. DiferenŃele sectare pot fi
acceptate, atâta timp cât se conlucrează la instituirea califatului, care este o misiune
divină, predestinată. Instituirea califatului devine un obiectiv strategic declarat,
care nu poate fi realizat decât prin anihilarea ordinii politice în vigoare, fapt care
invită la insurgenŃă.
Unii ideologi merg şi mai departe în propunerile de reformare a agendei
insurgente jihadiste, vorbind chiar despre o a treia cale de urmat, între autoritarism
şi capitulare, ca adaptare la realităŃile contemporane (Abud al-Zumur, „The Third
Alternative: Between Authoritarianism and Surrender”, august 2009 ). Acesta
propune ca strategia insurgenŃilor să pună accent pe dimensiunea politică şi ca
suport pe militantismul jihadist. Astfel, pentru dobândirea puterii politice şi a
victoriei în jihad, se impune oportunismul politic şi participarea electorală a
grupărilor insurgente, chiar formarea de alianŃe cu grupări politice aflate ideologic
în opoziŃie; abandonarea radicalizării islamiste, după modelul FraŃilor Musulmani
(inclusiv renunŃarea la ideologia takfiri, care autorizează folosirea violenŃei
împotriva necredincioşilor şi sectelor musulmane nerecunoscute).
Literatura de specialitate vorbeşte chiar despre o ideologie post-jihadistă,
destul de amplă în contextul actual (peste 30 de cărŃi) şi care argumentează în
defavoarea principiilor de bază ale jihadului1, preferând o abordare care pune în
1

Abud al-Zumur, in op.cit. Cele opt principii ale jihadului sunt: al-hakimmiyya (dreptul exclusiv al
lui Dumnezeu de a legifera), al-riddah (condamnarea regimurilor conducătoare), al-jihad/qital (lupta
pentru stabilirea statului islamic), jihad al-daf‘ (jihadul defensiv), ahkam al-diyar (regulile de purtare
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prim plan interesele indivizilor şi capacitatea acestora de a acŃiona ca fiinŃe
raŃionale şi pragmatic. Inclusiv interpretarea textelor sfinte este personalizată,
transpunerea acestora ad litteram fiind considerată periculoasă.
Aceste aspecte sunt de interes inclusiv pentru eventuale viitoare evoluŃii în
înŃelegerea democraŃiei moderne. Textele post-jihadiste nu arată însă dacă această
strategie moderată şi cu accent pe dimensiunea politică va fi aplicabilă şi după
preluarea puterii politice de către o grupare insurgentă şi nici modul în care va
evolua un regim politic islamic în vigoare.
Califatul global, aspect central în ideologia insurgenŃei moderne
In cele ce urmează va fi prezentat califatul ca unul din aspectele centrale în
ideologia islamistă şi insurgentă modernă, fiind de ineters pentru prezentul studiu
cu atât mai mult în condiŃiile în care îi atribuim cu precădere o dimensiune politică
strategică şi care invită la o acŃiune de tip insurgent.
Emiratul Islamic al Afganistanului este una dintre grupările insurgente
deosebit de vizibile în promovarea acestui concept, prin mesajele şi comunicatele
sale, accesibile publicului larg, integral în limba engleză. Deja ideea de Califat
global nu mai reprezintă un concept de studiu pentru cunoscători, ci a devenit o
idee de masă, promovată într-un limbaj puŃin sofisticat şi la îndemâna oricui ar fi
interesat să acceseze paginile internet ale grupărilor islamiste de tipul celei
menŃionate mai sus.
Califatul are trei dimensiuni principale de analiză şi anume, una politică,
referitoare la organizarea lumii islamice într-un spaŃiu integrat care depăşeşte
frontierele naŃionale actuale; o dimensiune religioasă, care, după cum a fost deja
menŃionat, arată că instituirea Califatului este un proces care îşi va ocupa în mod
natural locul în istorie, fiind în fond o expresie a voinŃei divine; şi, nu în cele din
urmă, ci poate chiar aspectul cel mai important, o dimensiune morală, argumentată
prin efortul statelor musulmane de păstrare a integrităŃii naŃionale în faŃa
colonialsimului şi a presiunilor continue ale „cruciaŃilor” şi coloniştilor
contemporani. Recuperarea Ierusalimului, ca unul din centrele spirituale majore ale
vechiului Califat otoman (primul Kiblah musulman) devine astfel o datorie istorică
şi morală.
„Lumea islamică actuală, formată din 50 de state de dimensiuni mai mici
sau mai mari, se află în cea mai mare parte sub controlul puterilor coloniale.
Acestea sug sângele musulamnilor şi au instruit zeci de Karzai din rândul
musulmanilor pentru a-şi asigura propriile lor interese vicioase.” (comunicat de
în cazul islamului şi în cazul infidelilor), metide de schimbare sociopolitică, confruntarea inevitabilă,
argumnetele neo-cruciate.
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presă al Emiratului Islamic din Afganistan). Eliberarea statelor cu populaŃii
majoritar musulmane şi consolidarea unităŃii acestora se întrevede a fi o condiŃie
necesară şi prealabilă instituirii Califatului. Acesta nu poate fi rezultatul alinierii
unor state slabe şi divizate, ci al unor state care să aibă propria lor conştiinŃă
naŃională si, mai presus de orice, a apartenenŃei lor la lumea islamică. InsurgenŃa
afgană se doreşte a fi un model şi o sursă de inspiraŃie pentru musulmanii din alte
state pentru dobândirea libertăŃii şi a independenŃei.
De altfel, evoluŃiile revoluŃionare din lumea arabă sunt privite ca o reacŃie
naturală a populaŃiilor la asuprirea de către regimuri politice corupte. Ideologul Al
Qaeda, 'Atiyyat Allah Abu 'Abd Al-Rahman a arătat că organizaŃia nu poate
desfăşura forŃe de dimensiunea unei armate, pentru a veni în ajutorul
revoluŃionarilor, iar elitele din aceste state au fost schimbate prin mijloace
„paşnice”, fără să necesite sprijin jihadist.
Idealul Califatului şi îndemnul la consolidare statală evidenŃiază în fapt lupta
pentru control teritorial. Ideologii Al-Qaeda au prezentat public acest obiectiv, încă
din 2001, într-o publicaŃie a lui Ayman al-Zawahiri „Cavaleri sub steagul
profetului” (în cotidianul al-Sharq al-Awsat), evidenŃiind necesitatea de a controla
teritorial centrul lumii islamice.
Răbdarea şi perseverenŃa sunt calităŃi indispensabile strategilor şi luptătorilor
pentru instaurarea Califatului. Este de fapt vorba despre cronometrarea
oportunităŃilor de a revoluŃiona o ordine globală, obiectiv politic prin excelenŃă al
insurgenŃei moderne.
Occidentul în ideologia insurgenŃei moderne
Occidentul nu este privit ca un spaŃiu geopolitic în care diferitele grupări
insurgente ar putea avea anumite interese asimilate celor statale, de natură politică,
economică s.a. Occidentul este pentru insurgenŃa modernă o metaforă asimilată ca
referinŃă pentru inamicul Islamului în plan global şi Ńapul ispăşitor al problemelor
actuale cu care se confruntă lumea islamică.
Interpretarea Occidentului este una maniheistă, simplificată la maximum în
ideologia insurgenŃei moderne, fapt suprinzător având în vedere critica elaborată a
ideologilor islamişti la adresa democraŃiei, spre exemplu. Occidentul devine astfel
un spaŃiu al „cruciaŃilor” şi coloniştilor moderni, care au ca obiectiv politic
principal recuperarea spaŃiilor cucerite în trecut şi aducerea lumii islamice sub
controlul imperiilor moderne, în speŃă SUA. Intr-un comunicat al Emiratului
Islamic din Afganistan, jihadul afgan este definit ca o luptă anti-colonială:
„...solicităm tuturor statelor din regiune şi din lume să garanteze recunoaşterea
luptei poporului din Afganistan împotriva colonialismului şi să acorde asistenŃă
morală şi financiară acestei mişcări, deoarece Jihadul actual este, fără îndoială, o
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luptă de eliberare a tuturor celor care iubesc libertatea, la nivel regional şi global”.
(Emiratul Islamic din Afganistan)
PrezenŃa şi influenŃa occidentală în acest spaŃiu nu este subestimată de
ideologii insurgenŃei moderne, care speculează însă slăbiciunile strategiei politice
şi militare internaŃionale, ca parte a unei strategii moderne de comunicare strategică
în zone de conflict precum Afganistanul, privit în fapt ca pol al rezistenŃei islamice
contemporane.
Astfel, ideologii Emiratului Islamic din Afganistan remarcă eşecul
occidentalilor în a convinge populaŃia locală şi în a fi priviŃi ca o forŃă
stabilizatoare şi datorită incapacităŃii de a transmite mesaje coerente şi cu linii
constante de conŃinut. Ceea ce pentru lumea occidentală reprezintă o forŃă a
democraŃiei, pentru insurgenŃii moderni este o slăbiciune esenŃială în strategia
purtării războiului: a avea păreri diferite soldate cu schimbări frecvente a
poziŃiilor, care sunt exprimate public, devine o eroare strategică majoră.
Dincolo de aspectele de comunicare strategică, esenŃiale în insurgenŃă şi
combaterea insurgenŃei, imaginea lumii occidentale este cea a unor cotropitori,
lipsiŃi de consideraŃie faŃă de particularităŃile lumii musulmane şi care acŃionează
prin coruperea regimurilor politice, ceea ce face ca lupta insurgentă să devină
inevitabilă. Confruntarea cu Occidentul este cu precădere o confruntare cu SUA,
aceasta fiind unul din inamicii principali ai insurgenŃei moderne. De altfel,
imposibilitatea de a gestiona situaŃia altfel decât prin militantism şi război este una
dintre caracteristicile majore ale insurgenŃei moderne, din care face parte şi jihadul.
Antiamericanismul jihadului modern a fost elaborat ideologic începând cu
anii ‚90, fiind vizibil la nivelul mesajelor publice ale Al Qaida, în baza a trei
paradigme simple de gândire: prezenŃa militară americană în Orientul Mijlociu şi
mai ales în Arabia Saudită, războiul din Irak şi relaŃiile strânse cu Israelul. Intre
timp, ideologia isnurgentă a evoluat, terenul principal al anti-americanismului fiind
războiul din Afganistan.
Astfel, prezenŃa SUA în Afganistan este percepută de ideologii Emiratului
Islamic din Afganistan ca având efecte destabilizatoare pe termen lung şi la nivelul
întregii regiuni, la nivelul securităŃii, social, economic, cultural. Interesantă este
următoarea remarcă dintr-un comunicat de presă al Emiratului, un dintre puŃinele
care reflectă interesul faŃă de „soft security”: „[menŃinerea de baze permanente
americane în Afganistan] va depriva populaŃia din regiune de avansul lor
economic şi academic natural”. Jihadul devine în această logică şi o luptă
împotriva mercantilismului, cu obiective eliberatoare la nivelul întregii regiuni
“Tempoul progresului economic şi industrial se va muta din America şi Europa
către Asia, în viitorul apropiat. Acest impuls economic necesită materie primă. De
aici, [raŃiunea] invaziei…SUA vor să priveze poporul afgan de accesul la resursele
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naturale care îi aparŃin şi să-l constrângă să trăiască în sărăcie şi mizerie.”
(Response of the Islamic Emirate of Afghanistan in Reaction to Senator Lindsay
Graham. Remarks to Maintain us Permanent Bases in Afghanistan, 4 ianuarie
2011)
Critica Occidentului şi percepŃia acestuia ca o redefinire a invaziei cruciate
se regăseşte şi în Ńintirea OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite, care nu a devenit încă un
element articulat de ideologie insurgentă, dar care este criticată în mesajele publice
ale diferitelor grupări insurgente, inclusiv Al Qaida sau Emiratul Islamic din
Afganistan. Moartea recentă a unor funcŃionari ONU în Afganistan, ca urmare a
atacului asupra sediului din Mazar-e-Sharif al acestei organizaŃii demonstrează
capacitatea insurgenŃilor de a mobiliza mulŃimea şi evidenŃiază locul din ce în ce
mai vizibil al ONU ca factor motivaŃional pentru grupările insurgente. Această
stare de fapt nu necesită foarte multe explicaŃii, având în vedere rolul ONU în
adoptarea de sancŃiuni internaŃionale împotriva unor state cu populaŃii majoritar
musulmane, decizia de creare a statului Israel s.a.
Imaginea ONU este din ce în ce mai mult asociată cu interesele SUA în
lumea islamică. Astfel, într-un comunicat publicat ca urmare a raportului ONU
privind victimele civile în Afganistan, Emiratul Islamic afgan evidenŃiază că
rapoartele ONU „sunt motivate politic şi croite pentru a veni în întâmpinarea
intereselor SUA... În ultimii nouă ani, invadatorii au ucis zeci de mii de civili, ceea
ce este asimilat unui genocid, care este încă în desfăşurare în mâinile nemiloase
ale americanilor ca un plan bine întocmit...de a teroriza oamenii, astfel încât
aceştia să nu lupte împotriva invaziei străine şi ocupaŃiei Afganistanului
....”.(Islamic Emirate of Afghanistan)
În evaluarea noastră, ideologia insurgentă pune accent pe dimensiunea
politică a prezenŃei şi influenŃei occidentale în lumea musulmană iar aceasta va fi
prezervată pe termen lung. Deşi critica ideologică ia în calcul toate aspectele economic, militar, social-, dimensiunea politică deserveşte cel mai bine obiectivele
anunŃate ale insurgenŃilor moderni, fie că este vorba despre consolidarea unităŃii
statului în cauză prin acŃiuni eliberatoare, fie că se referă la instituirea Califatului.
Arderea Coranului în SUA, caricaturarea profetului Mohamed în Europa
alimentează pe fond critica politică a rolului Occidentului în lumea islamică.
Ideologia insurgenŃei ca fundamentare a unui comportament de tip
statal al insurgenŃei moderne
Dincolo de motivaŃiile eliberatoare ale insurgenŃei moderne, combaterea
unui sistem politic corupt care este democraŃia modernă, instituirea Califatului şi
controlul teritorial în lumea islamică, care au fost deja prezentate, ideologia
insurgenŃei care transpare din mesajele publice ale diferitelor grupări insurgente
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reflectă integral un comportament de tip statal, care solicită recunoaşterea
internaŃională a grupării în cauză, stabilirea de relaŃii internaŃionale şi legitimarea
voinŃei de exploatare a resurselor naŃionale: „Suntem pregătiŃi să încheiem
acorduri bilaterale transparente cu alte state, în baza intereselor naŃionale şi a
profitului economic derivat din extracŃia resurselor naturale”. (Emiratul Islamic
din Afganistan)
Ideologii insurgenŃi mărturisesc fără echivoc că jihadul afgan din anii 1980
împotriva URSS se află la baza insurgenŃei moderne şi la voinŃa de reafirmare a
comportamentului de tip statal semnalat mai sus: „[Jihadul afgan din anii 1980] a
readus la viaŃă perioada de început a Islamului şi a devenit sursa de inspiraŃie a
multor mişcări de eliberare şi a reamintit musulmanilor din Kashmir că adevărata
cale pentru obŃinerea libertăŃii nu trece prin congregaŃii, procesiuni sau ONU, ci
prin jihad practic, care a adus glorie afganilor. Prin urmare, după retragerea ruşilor
în 1988, populaŃia din Kashmir a revenit la adevărata sa cale în 1989 iar valea a
[experimentat] rezonanŃa gloanŃelor şi a bombelor, precum şi a întâlnirilor şi a
procesiunilor. De această dată însă stilul de a purta jihadul era unic; fiecare
persoană din comunitate a participat cu o stare de spirit decisivă” (Pakistani
jihadist weekly).
Promovarea de către Al Qaida a militantismului exclusivist „doar jihad şi
nimic altceva” a devenit deja perimat în insurgenŃa actuală, în care ideologul se
adresează direct populaŃiei iar aceasta devine un actor politic, martor sau angajat în
demersul ideologic. Astfel, percepŃia ideologului modern este că insurgenŃa, privită
ca mişcare eliberatoare, are capacitatea efectivă de a mobiliza populaŃia în acŃiuni
punctuale de revoltă sau revoluŃionare. Protestele stradale de la Mazar – e – Sharif
din martie – aprilie 2011 şi atacul împotriva sediului ONU sunt o expresie a
putinŃei ideologului insurgent de a mobiliza la activism de tip revoluŃionar.
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er încărcat de lumină şi solemnitate la sediul Academiei
Oamenilor de ŞtiinŃă din România, unde, pe 31 martie 2011 s-a
desfăşurat gala premiilor acordate de prestigioasa instituŃie unor
capete luminate ale României, cu recunoaştere naŃională şi internaŃională, pentru
rezultatele de excepŃie din anii 2008-2009. Cele 26 de premii poartă nume
consacrate ale spiritualităŃii româneşti: Nicolae Teodorescu, Ioan Ursu, Şerban
łiŃeica, Emil Pop, George Emil Palade, Radu Botezatu, Hermann Oberth, Ion
Basgan, Amilcar Vasiliu, Eugen Rădulescu, Virgil Gligor, Vasile GheŃie, Ion
Popescu Zeletin, Carol Davila, Alex Rădulescu, Petre Vancea, Petre Brânzei,
Nicolas Georgescu Roegen, Anghel Rugină, Tudor Popescu, Henry Stahl,
Constantin Noica, Dimitrie Cantemir, Constantin Prezan. S-au acordat premii
pentru fiecare următoarele domenii ştiinŃifice: ştiinŃe matematice; ştiinŃe fizice;
ştiinŃe medicale; ştiinŃe biologice; ştiinŃe geonomice; ştiinŃe tehnice; ştiinŃe
agricole; ştiinŃe economice, juridice şi sociologice; ştiinŃe filosofice; ştiinŃe istorice;
ştiinŃe militare. Premiul Constantin Prezan 2009 s-a acordat colectivului de autori:
Teodor Frunzeti şi Vladimir Zodian pentru lucrarea Lumea 2009, Enciclopedie
politică şi militară (Studii strategice şi de securitate), apărută în anul 2009.
Academia Oamenilor de ŞtiinŃă din România, înfiinŃată în anul 1956,
păstrează tradiŃia acestor premii încă din anul 1996, beneficiind de ele somităŃi ale
culturii noastre. De anul acesta s-a diversificat acordarea premiilor, astfel încât să
cuprindă toate domeniile de activitate. Aceasta reprezintă un imbold pentru elita
noastră ştiinŃifică căreia trebuie să-i acordăm, chiar şi în aceste condiŃii deosebit de
grele, respectul şi atenŃia cuvenite. Preşedintele Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă
din România (AOŞR), general (r) prof. univ. dr. HC Vasile Cândea, a declarat că
bugetul Academiei (reprezentând mult mai puŃin de 0,01% din bugetul României),
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a fost suprimat de guvern, „deşi nu există mişcare ştiinŃifică academică de o
asemenea factură, cu aport şi receptivitate atât de însemnate precum arhitectura şi
respiraŃia de spirit a Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă din România, care de mai
bine de cinci decenii face un transfer novator de binefacere în plan naŃional şi
internaŃional“.
Domnul general-locotenent prof. univ. dr. Teodor Frunzeti, membru
titular al AOŞR, reprezintă secŃia de ştiinŃe militare a Academiei, fiind unul dintre
cei doi coordonatori ai colectivului de autori valoroşi care au elaborat o lucrare
enciclopedică de peste 1.000 de pagini de analize şi studii profunde de securitate.
La fel ca şi lucrările precedente – „Lumea 2005” şi „Lumea 2007” –
„Lumea 2009” s-a bucurat de un mare succes, fiind o lucrare de mare valoare
ştiinŃifică în domeniul studiilor de securitate şi al relaŃiilor internaŃionale, care face
o radiografie a mediului internaŃional din anul 2009, evidenŃiind principalele forŃe
politice, economice şi militare şi tendinŃele acestora de manifestare, precum şi
analiza de securitate a tuturor zonelor fierbinŃi ale lumii.
Prestigiosul colectiv de autori ne pune la dispoziŃie o enciclopedie pe care
o recomandăm membrilor secŃiei de ştiinŃe militare şi celorlalŃi membri ai AOŞR,
cadrelor didactice, studenŃilor, cursanŃilor şi tuturor celor interesaŃi de cunoaşterea
ştiinŃifică a aspectelor geostrategice complexe ale lumii de azi.
Autorii apreciază că următorii ani şi următoarele decenii ne rezervă nu
certitudini, ci nenumărate evenimente şi chiar „şocuri” neprevăzute de genul
insecurităŃii energetice, schimbărilor climatice, crizelor şi conflictelor.
Despre statele „cu mase de tineri deja periculoase“, autorii au considerat că
„vor avea structuri cu mari proporŃii de tineri adulŃi – tablou demografic asociat cu
emergenŃa violenŃei politice şi conflictelor civile“. Previziunea lor s-a adeverit
peste un an şi jumătate, când, într-o serie de state, printre care Tunis, Egipt, Siria,
Yemen şi Libia, tinerii nemulŃumiŃi au constituit baza mişcărilor împotriva
conducătorilor corupŃi din Ńările menŃionate.
Analizele de securitate prezentate de autori au reuşit să contureze
alternativele posibile pentru viitorul previzibil. AcŃiunile umane, inclusiv cele
politico-militare, determină, în opinia autorilor, rezultatele obŃinute, iar lecŃiile
istoriei ne învaŃă că liderii şi ideile lor sunt factori principali de „schimbare a
jocului”. De aceea, şi în următorii ani, ei vor avea un rol esenŃial în evenimentele
politico-militare din viitoarea lume mai fragmentată şi mai conflictuală.
Prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU
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General-locotenent prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI
pirit enciclopedic, profesorul universitar dr. ing. Eugen Siteanu nu
a rămas cantonat numai în domeniul ştiinŃelor tehnice, specifice
perioadei de început a carierei sale didactice, ci şi-a lărgit mereu
orizontul cunoştinŃelor sale, de la managementul mentenanŃei, la managementul
organizaŃiei şi managementul crizelor, la conducerea politico-militară a statelor,
managementul calităŃii, la strategie militară şi până la securitatea naŃională
regională şi internaŃională. Pentru că la început a fost asistent şi lector (şi
cercetător) la Academia Tehnică Militară (ATM), iar după RevoluŃia din 1989 a
trecut la Academia de Înalte Studii Militare (AÎSM) în calitate de conferenŃiar la
Catedra Tactică – Tancuri, Tactică Generală nr. 1 şi Tactică Generală nr. 2, apoi
profesor şi Şef de Comisie Didactică la Catedra Logistică din Universitatea
NaŃională de Apărare „Carol I” (UNAp). Din anul 1997 şi până în august 1999 a
fost profesor la Catedra Securitate şi Apărare NaŃională din Colegiul NaŃional de
Apărare (CNAp), de unde a trecut în rezervă, în anul 1999, devenind profesor civil.
În noua sa calitate a continuat să fie profesor universitar asociat nu numai la
UNAp, ci şi la ATM, unde a predat tactică de tancuri, dar s-a titularizat ca profesor
universitar la Academia Informatizată de ŞtiinŃe Tehnice, Economice, de Drept şi
AdministraŃie (AISTEDA) în Catedra de Management, unde a fost promovat Şef de
Catedră şi apoi decan al FacultăŃii de Management (până în 2002).
În perioada 1977-1989, la ATM a scris o serie de manuale („Conducerea
asigurării tehnice de blindate, automobile şi tractoare”, „Cunoaşterea
automobilelor”, „Tactica asigurării tehnice de blindate, automobile şi tractoare în
luptă şi operaŃie”, „Metodica întocmirii, pregătirii şi desfăşurării aplicaŃiilor tactice
de asigurare tehnică”), cursuri („Misiunile asigurării tehnice de blindate,
automobile şi tractoare”, „Organizarea exploatării”, „Organizarea evacuării”,
„Organizarea reparării”, „Organizarea aprovizionării”, „Organizarea pregătirii
tehnice a personalului”, „Asigurarea tehnică de blindate, automobile şi tractoare în
luptă”) şi cărŃi („RecondiŃionarea pieselor”, „Motoare pentru autovehicule de luptă.
ÎntreŃinere tehnică şi reparaŃii curente”), precum şi numeroase articole şi
comunicări ştiinŃifice.
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În perioada 1990-1999 a scris mai multe manuale („Asigurarea tehnică a luptei
armate”, „Repararea autovehiculelor militare”, „Metodica întocmirii şi desfăşurării
aplicaŃiilor tactice de asigurare tehnică de blindate, automobile şi tractoare”,
„Asigurarea tehnică a batalionului in luptă”, „Exploatarea autovehiculelor
militare”, „Manual de logistică. Logistica batalionului de infanterie în luptă”),
cursuri („Asigurarea tehnică a forŃelor armate”, „InfluenŃa tehnologiilor începutului
de mileniu asupra principiilor operaŃiilor strategice”, „Logistica brigăzii
mecanizate în luptă”, „Principiile asigurării tehnice în luptă şi operaŃie“,
„ParticularităŃi ale asigurării cu armament şi muniŃie a unităŃilor şi marilor unităŃi
în luptă şi operaŃie“, „Asigurarea cu armament, muniŃii şi materiale tehnice a
batalionului în lupta de apărare şi ofensivă”, „Asigurarea tehnică a forŃelor
multinaŃionale ale Armatei României”, „Principiile asigurării tehnice”, „Asigurarea
tehnică a unităŃilor de aviaŃie, artilerie antiaeriană şi radiolocaŃie”, „Asigurarea
tehnică a unităŃilor de radiolocaŃie”, „Asigurarea tehnică de blindate, automobile şi
tractoare a Bg. Mc. în luptă”, „Asigurarea tehnică a U. şi M.U. din Marina
Militară”, articole, comunicări ştiinŃifice şi cărŃi („Autovehicule de luptă.
ÎntreŃinere şi reparaŃii curente”, „InfluenŃa optimizării mentenanŃei asupra creşterii
viabilităŃii autovehiculelor de luptă în război”, „Eseu: Asigurarea tehnică a forŃelor
militare”). În anul 1996 a susŃinut la ATM teza de doctorat, „ConsideraŃii privind
influenŃa optimizării mentenanŃei asupra creşterii viabilităŃii autovehiculelor de
luptă în război”, care datorită puternicului caracter multidisciplinar, pluridisciplinar
şi interdisciplinar ar fi putut să fie admisă şi la UNAp pentru obŃinerea titlului de
doctor în ştiinŃe militare.
În perioada 1999-2004 a scris cărŃi în diverse domenii ştiinŃifice
(„Fiabilitatea produselor tehnice”, „Management general”, „Politica şi strategia
militară”, „Teste docimologice”, „MentenanŃa tehnicii şi echipamentelor militare
din înzestrarea forŃelor terestre”, „Decizia strategică”, „Logistica de producŃie”),
monografii („Monografie privind sisteme de mentenanŃă a autovehiculelor militare
pe timp de pace şi război”, „Monografie privind tehnologiile militare de vârf şi
impactul lor asupra înzestrării armatelor secolului XXI”), cursuri („Asigurarea
tehnică a forŃelor terestre”, „Logistica Brigăzii Mecanizate în ofensiva de mişcare”,
„MentenanŃa grupării de forŃe”, „MentenanŃa tehnici militare”, „FuncŃiile logisticii
în perspectiva integrării României în NATO”), articole („MentenanŃa tehnicii
militare (Partea I)”, „MentenanŃa tehnicii militare (Partea a II-a)”, „Un nou
procedeu al luptei armate”, etc.) şi comunicări ştiinŃifice („Psychosocial problems
of biomedical engineer’s integration into Romanian clinic. A managerial
perspective”, a 2-a ConferinŃă de inginerie biomedicală cu participarea
internaŃională INGIMED 2001, „Standardizarea în domeniul e-learning”,
Simpozionul “DISTLEARN 2002” cu participare internaŃională EdiŃia I – 30, 31
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octombrie 2002, „AISTEDA “Ion I.C. Brătianu”, ConsideraŃii privind
managementul educaŃiei la începutul mileniului trei”, Sesiune de comunicări
ştiinŃifice “MIRABILA SĂMÂNłĂ 2002”, „InfluenŃa stării tehnice şi de
întreŃinere a sistemului echipaj-tanc – mediu ambiant asupra capabilităŃii acestuia
de sustragere de sub loviturile inamicului”, A XXVIII-a Sesiune de comunicări
ştiinŃifice cu participare internaŃională organizată cu ocazia sărbătoririi a 50 de ani
de la înfiinŃarea Academiei Tehnice Militare).
Din decembrie 2004 şi până la 1 decembrie 2005 a lucrat în calitate de
cercetător ştiinŃific principal la Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate
(CSSAS) din UNAp „Carol I”, iar din anul 2007 şi până în 2011 a fost profesor
universitar titular la Catedra de ŞtiinŃe Economice din Academia Comercială Satu
Mare (ACSM). Dar din anul 1999 şi până în 2011 a rămas fidel UNAp „Carol I” în
calitate de profesor asociat, împlinind în acest an 35 de ani de activitate didactică în
această prestigioasă instituŃie de învăŃământ din Armata României, care a avut
diverse denumiri (Academia Militară, AÎSM, UNAp) şi 15 ani în calitate de
profesor universitar.
Absolvent al Colegiului NaŃional de Apărare (CNAp) şi apoi profesor la
acest prestigios colegiu, a scris numeroase lucrări de securitate şi apărare dintre
care: „Securitatea naŃională, securitatea colectivă şi securitatea globală”,
„Securitatea naŃională prin securitatea colectivă”, „Monografia privind tehnologiile
militare de vârf şi impactul lor asupra înzestrării armatelor secolului XXI” şi altele.
La Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate a elaborat şi
publicat studii de securitate („Securitatea colectivă la începutul secolului XXI.
Contracararea riscurilor neconvenŃionale şi transfrontaliere – CBRN – la adresa
securităŃii continentală şi globală”, „Optimizarea utilizării sistemelor de armament
de mare precizie şi bătaie lungă în scopul adaptării acestora la acŃiunile
asimetrice.”) şi o serie de articole, pe acelaşi domeniu, în revista Impact Strategic
(„Pentru un real suport ştiinŃific şi tehnologic de vârf”, „Logistica în reŃea”,
„Principalii factori care influenŃează deciziile politico-militare”, „Necesitatea
consolidării SecurităŃii la începutul secolului XXI”, „Tehnologia acŃiunii militare”,
„Principalii factori care influenŃează deciziile politico-militare”). De asemenea şi în
următorii ani a continuat să scrie la revista Impact strategic („Securitatea colectivă
- un concept în evoluŃie”, „Globalizare şi decizie politică şi militară”, „Războiul
bazat pe cunoaştere (războiul cognitiv)”, „Managementul securităŃii naŃionale prin
securitate colectivă”, „Necesitatea teoriei securităŃii globale”), dar şi la revista în
limba engleză Strategic Impact („The main factors influencing the political military
decisions”, „The need for security strenghening of the beginning of the 21st
century”, „The tehnology of the military Action”, „The necessity of global security
theory”, „Collective Security - an evolving concept”, „Globalization and political
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and military decisions”, „National security management through collective
security”, „The Main Factors Influencing the Political-Military Decisions”).
Recent a scris următoarele cărŃi: „Oastea Română, Oaste Creştină”,
„PATRIE, OŞTIRE, EROISM”, „Managementul logisticii de producŃie”,
„Logistica de producŃie şi consum a sistemelor de apărare. Conceptele logisticii pe
întreg ciclul de viaŃă al sistemelor”, „Securitate NaŃională, Securitate Colectivă şi
Securitate Globală”, „Securitatea naŃională prin securitatea colectivă”, „Recrutarea
şi SelecŃia resurselor umane în armată”, „Bazele managementului logisticii”. A fost
referent oficial în numeroase comisii de doctorat din Universitatea NaŃională de
Apărare „Carol I”, din partea ACSM (Catedra de ŞtiinŃe Economice din Facultatea
Management Financiar-Bancar).
În perioada 2007-2011 a fost încadrat pe funcŃia de prof. univ. titular la
Catedra de ŞtiinŃe Economice, poziŃia nr. 2 din statul de funcŃii al Academiei
Comerciale Satu Mare (ACSM) unde a predat „Managementul aprovizionării şi
desfacerii” şi „Managementul calităŃii”, a elaborat manuale, cursuri şi a participat
la simpozioanele internaŃionale organizate de FundaŃia ACSM şi Academia
Română cu numeroase şi valoroase comunicări ştiinŃifice, dintre care enumerăm:
„Conceptul de dezvoltare economico-socială-ecologică durabilă“; „Dezvoltarea
culturii organizaŃionale pentru un management performant”; „Dezvoltarea durabilă
a României în condiŃii de instabilitate economico-sicială-ecologică durabilă” şi
altele, care au apărut în revista lunară de managementul calităŃii „Calitatea - acces
la succes”, în numerele speciale ale acestei reviste, sub titlul: The proceedings of
the International Conference „Sustainable development in conditions of economic
instability”, din anii 2007, 2008, 2009, 2010 şi 2011.
În toŃi aceşti ani a funcŃionat şi ca profesor universitar asociat invitat la
Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I”, unde a scris cursuri, a Ńinut prelegeri
şi conferinŃe şi a participat la sesiuni de comunicări ştiinŃifice organizate de UNAp
„Carol I” şi la seminarii organizate de UNAp (CSSAS) şi AOŞR cum a fost, de
exemplu, Seminarul „Cooperarea regională-transfrontalieră – instrument de întărire
a securităŃii europene”, din 17.05.2011, la care a susŃinut lucrarea „Posibile acŃiuni
ale Uniunii Europene în domeniul cooperării regionale transfrontaliere”.
În cadrul UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I“, ajunsă astăzi la un
înalt stadiu de dezvoltare, domnul colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU, a
parcurs treptele devenirii spirituale datorită ajutorului permanent acordat de
minunatul colectiv de cadre didactice şi cercetători ştiinŃifici din această
prestigioasă instituŃie militară de învăŃământ din România.
Până în anul 2008 a fost secretar general de redacŃie la Revista de ŞtiinŃe
Militare, editată de SecŃia ŞtiinŃe Militare a Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă din
România, iar din anul 2009 – membru al Consiliului Editorial al aceleiaşi reviste în
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care a scris un număr impresionant de articole (Tactica mentenanŃei, Unele aspecte
privind învăŃarea sugestiv-accelerată, Managementul MentenanŃei (Maintenance's
Management), Aspecte ale evaluării procesului de învăŃământ în condiŃiile noilor
standarde ale calităŃii, OrganizaŃia bazată pe cunoaştere şi războiul bazat pe
cunoaştere, Evaluare capabilităŃilor unei forŃe navale, ŞtiinŃă militară sau ştiinŃe
militare?; Războiul bazat pe efecte, Strategia militară şi alte tipuri de strategii,
Conceptul integronic al securităŃii infrastructurii critice (IC), Locul şi rolul
ştiinŃelor militare în universul ştiinŃelor, Actualitatea gândirii militare a
domnitorului Neagoe Basarab cu privire la război şi la armată, Noul concept
strategic pentru apărare şi securitate al NATO, adoptat la Lisabona, în luna
noiembrie 2010, Promovarea securităŃii internaŃionale prin cooperare, Înmânarea
Legiunii de Onoare, în Grad de OfiŃer, domnului general-locotenent prof. univ. dr.
Teodor Frunzeti, In Memoriam – general-locotenent prof. univ. dr. Codrescu
Costache); începând cu anul 2010 este totodată şi redactor al amintitei reviste.
A fost General Editorial Secretary al revistei „Journal of Military Science”
publieshed by the Military Science Section of the Romanian Academy of Scientists
şi apoi Assistent Editor, precum şi membru al „Series Editorial Board” al revistei
„Annals-Series on Military Sciences”, în care a scris multe articole (Assessing
Naval Forces Capabilities..., Military science or military sciences?; Effects-Based
war, Maintenance strategic management, The military strategy and other types of
strategies, The place and role of military science in the science universe, The
topicality of ruler Neagoe Basarab’s military thinking on war and army).
A participat în calitate de membru sau de director de proiect la următoarele
proiecte de cercetare dezvoltare: „Determinarea formei optime a segmenŃilor
motorului V-2-55”, ATM; „Analiza şi optimizarea posibilităŃilor de reparare a
blindatelor deteriorate în acŃiunile ofensive ale marilor unităŃi tactice şi operative
utilizând sistemele de prelucrare automată a datelor”, AÎSM; „Sisteme de
mentenanŃă în război”, AÎSM; „Necesitatea şi actualitatea participării structurilor
din forŃele terestre în operaŃia de stabilitate şi sprijin”, realizat în colaborare cu
ofiŃeri din armatele SUA, Italiei, Germaniei, Bulgariei şi Moldovei; „Sisteme de
arme specifice componenŃei terestre în operaŃiile întrunite” din programul de
cercetare-dezvoltare „Componenta terestră a operaŃiei întrunite. Mobilitate şi
contramobilitate în acŃiunile militare întrunite”, Program de cercetare-dezvoltare
internaŃional, obŃinut pe bază de competiŃie, NATO/PfP (România, SUA, Italia,
Germania, Bulgaria, Moldova) din „Planul de operaŃionalizare, instruire şi
cercetare-dezvoltare al Corpului 1 Armată Teritorial”, pe anul 2007, în calitate de
director de proiect. Acum, la încheierea carierei sale didactice universitare, care a
durat 35 de ani, îi urăm domnului colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen Siteanu o
viaŃă ştiinŃifică lungă şi plină de realizări.

144

E

ste un adevăr bine cunoscut, dar încă puŃin
evidenŃiat în literatura cu tematică istorică,
militară şi religioasă, că oastea noastră a fost,
este şi va fi şi de acum înainte o oaste creştină.
În această privinŃă, prin tradiŃii şi legende, prin
izvoare arheologice, istorice şi religioase de tot
felul, ca şi prin articolele, studiile şi cărŃile
publicate până acum, se reflectă o astfel de
realitate şi anume că în toate timpurile, începând
din epoca geto-dacilor şi până în zilele noastre,
Biserica şi Armata au fost şi sunt instituŃii
fundamentale şi înfrăŃite ale statalităŃii, că
purtătorii şi mânuitorii de arme au fost ostaşi ai
datoriei şi ai credinŃei străbune. Relevând acest
limpede adevăr, fostul Patriarh al Bisericii
Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Teoctist,
Coperta 1 a lucrării
avea să sublinieze într-un articol publicat în urmă
cu mai bine de 15 ani în revista „ViaŃa Armatei” şi intitulat „Armata şi Biserica,
instituŃii fundamentale ale statului român”: „Armata a învăŃat pe oşteanul
român să-şi apere tărâmurile strămoşeşti de cotropitorii străini. Biserica a
învăŃat pe toŃi fii neamului acestuia să-şi apere sufletul şi credinŃa strămoşilor,
să se ferească de cotropitorii sufleteşti, de ispite şi de relele altor neamuri”.
La rândul său, relevând acelaşi clar şi limpede adevăr, actualul Patriarh al
Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, avea să sublinieze, printre
altele, într-o comunicare ştiinŃifică ce avea ca temă „Armata şi Biserica în spaŃiul
geto-dac şi românesc”: „Poporul nostru este ... un popor nou în istorie, născut
creştin ..., iar oştirea sa o oaste creştină“ ... „Creştinarea poporului nostru (şi a
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oştirii sale – n.n.), a mai subliniat acelaşi înalt ierarh, nu s-au făcut la comandă,
ca aceea a unor vecini ai noştri, care în câteva zile au trecut printr-un râu şi sau botezat, pentru că aşa a fost poruncă de la cneaz, ci creştinarea românilor
(şi a oştenilor săi – n.n.) s-a făcut printr-un proces fără comandă, lent şi
profund, pentru ca atunci când vânturile şi furtunile istoriei vor veni asupra
lui, el (poporul român – n.n.) să aibă rădăcini spirituale puternice. De aceea, noi
nu avem un an al creştinării noastre. Am crescut lent şi viguroşi în credinŃă,
ca stejarii noştri care înfruntă furtunile mari, pentru că au rădăcini
puternice.”
După
câte
ştim,
pe
parcursul
îndelungatei şi zbuciumatei noastre istorii de
peste două ori milenare, marcate aproape în
permanenŃă de vânturi şi furtuni mari şi
pustiitoare, de valuri şi valuri de invadatori şi de
cotropitori, poporul geto-dac şi apoi poporul
român, cu oştirile lor născute şi crescute în
spiritul dragostei de łară, de Neam, de Popor, de
Limbă şi de CredinŃă, a fost marcat şi condus de
un crez curat şi profund, întemeiat pe două
coordonate de bază: credinŃa în Dumnezeu şi în
servirea cu devotament a intereselor supreme ale
łării. Fiind strâns legate şi înfrăŃite, Crucea şi
Spada aveau să fie, mereu şi mereu, la străluciŃii
noştri înaintaşi, pietre de hotar, porŃi şi bariere de
netrecut în calea invadatorilor şi cotropitorilor
străini ce veneau în spaŃiul românesc din toate
Coperta a 4-a a lucrării
cele patru puncte cardinale. CredinŃa noastră
ortodoxă, pe care am îmbrăŃişat-o, am propovăduit-o şi am apărat-o întotdeauna
atât cu sufletul, cât şi cu arma, a binecuvântat şi a fortificat pe cei ce erau chemaŃi
la datorie să lupte sub drapel ostăşesc. Noi, cei de azi, avem ferma convingere că
luptătorii noştri din vremea geto-dacilor, care au luptat la Tapae, la Adamclisi şi la
Sarmisegetuza, iar apoi, glorioşii lor urmaşi care s-au bătut cu duşmanii la Posada,
Rovine, la Podul Înalt, la Codrii Cosminului, la Călugăreni şi Şelimbăr, iar după ei
cei care s-au înfruntat cu trupele inamice la GriviŃa, Plevna şi Smârdan, apoi la
Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, după care la Oarba de Mureş, Păulişi, Cluj, Carei, Satu
Mare şi în atâtea alte locuri, nu puteau face faŃă adversarilor şi vrăjmaşilor din
acele vremuri dacă nu aveau în sufletele lor credinŃa fierbinte potrivit căreia ei
luptau numai şi numai în numele dreptăŃii, al adevărului, al apărării łării şi al
credinŃei întru Cel de Sus.
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Faptul că oastea noastră a fost şi este o oaste creştină, se reflectă cu o
deplină claritate şi în simbolurile naŃionale ale României. Astfel, în ultima strofă a
„Imnului nostru naŃional” se spune aşa: „PreoŃi cu crucea-n frunte,/ Căci
oastea e creştină”. Apoi, în Stema łării, ne apare vulturul cu crucea în cioc,
vulturul semnificând, printre altele, comportarea temerară, ca cea a vulturului, a
oşteanului care-şi atacă duşmanii cotropitori, aşa cum îşi atacă vulturul prada sa, iar
crucea semnificând însemnul ocrotitor al celui ce luptă în numele unor cauze
nobile, drepte şi sfinte. Referindu-ne, în continuare, la simbolurile noastre naŃionale
prin care se reflectă faptul că oastea noastră a fost şi este oaste creştină, se cuvine
să subliniem şi că unele dintre decoraŃiile româneşti din vremuri mai îndepărtate
sau mai apropiate de noi poartă denumiri şi chiar înfăŃişări creştineşti. Avem în
vedere, pe cele intitulate „Cruciada împotriva comunismului”, „BărbăŃie şi
credinŃă”, „Crucea comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial”
şi altele.
După aceste scurte reflecŃii personale referitoare la credinŃa creştină
tradiŃională şi străveche a poporului nostru şi a oştirii sale, socotim nu doar binevenită, ci şi absolut necesară publicarea acestei cărŃi menite să trateze, pe baze
ştiinŃifice, problematica atât de atrăgătoare şi de interesantă privitoare la oastea
română ca oaste creştină. După ştiinŃa noastră, un astfel de subiect nu a fost tratat
până acum, în mod unitar şi exhaustiv în literatura noastră istorică, religioasă şi
militară. Ca atare, ca fost oştean care am deŃinut o înaltă funcŃie în cadrul armatei
noastre, dar şi ca bun creştin, aşa cum mă socotesc, Ńinem să salutăm şi să lăudăm
apariŃia cărŃii intitulate pe cât de inspirat, pe atât de clar şi de frumos „Oastea
română, Oaste creştină. SfinŃi creştini, ocrotitori spirituali ai oştirii române”,
elaborată de către un colectiv de autori pe deplin competenŃi, în fruntea căruia se
află binecunoscuŃii istorici, generalul de brigadă dr. Florian Tucă şi colonel dr.
Cristache Gheorghe, membri ai Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă din România.
Domniile lor şi-au pus până acum, prestigioasa lor semnătură, pe un număr de
peste 100 de lucrări pe teme de istorie, cultură, teorie militară şi religie. În noul lor
volum sunt tratate aspectele semnificative privitoare la oştirea română ca oaste
creştină pe o perioadă de timp de peste 2.000 de ani. A te ocupa de tratarea unei
astfel de probleme mai puŃin abordate până acum în literatura de specialitate, şi la
un înalt nivel ştiinŃific, aşa cum considerăm noi că se prezintă lucrarea de faŃă, cere
curaj, competenŃă, înalt profesionalism, dar şi muncă efectivă, intensă şi de lungă
durată, calităŃi de care au dat dovadă cu prisosinŃă autorii volumului, între care se
numără şi colonelul (r) dr. Eugen Siteanu, membru asociat al Academiei Oamenilor
de ŞtiinŃă din România, precum şi preotul Nicolae Vasile şi domnul Petru Caraibot.
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Lecturând cu atenŃie şi cu luare aminte această carte pe care am şi prefaŃat-o,
putem afirma, fără teama de a greşi sau exagera, că ea este foarte interesantă,
bine documentată şi judicios structurată pe capitole şi subcapitole, scrisă întrun stil curat şi alert şi încărcată de un înalt şi evident fior creştinesc şi naŃional
patriotic.
Nu ne propunem ca în cele ce urmează să prezentăm sau să analizăm
lucrarea în substanŃa ei, aşa cum se procedează, în numeroase cazuri. Socotim
totuşi necesar să evidenŃiem, printre altele, noutatea şi valoarea ştiinŃifică cu totul
deosebită a celui de al doilea capitol al lucrării, intitulat simplu, inspirat şi frumos
„SfinŃi, ocrotitori spirituali ai oştirii române”. După câte cunoaştem, o astfel de
temă sau un astfel de subiect a fost foarte puŃin tratat până acum în literatura
istorică, religioasă sau militară. De data aceasta, problematica despre care
discutăm, este tratată nu doar interesant, la un înalt nivel ştiinŃific şi educativ, ci
aproape exhaustiv. În acest capitol se vorbeşte pe larg, bine documentat şi chiar cu
lux de amănunte, nu doar de câŃiva binecunoscuŃi sfinŃi zişi şi militari, aşa cum sunt
consideraŃi, de exemplu: Sfântul Gheorghe, ca patron spiritual al întregii oştiri
române; Sfânta Maria, ca patroană spirituală a trupelor de marină sau ca Sfântul
Ilie Tesviteanul, ca patron spiritual al trupelor de aviaŃie, ci şi de numeroşi alŃi
sfinŃi care sunt socotiŃi, de drept şi de fapt, ca patroni spirituali ai altor structuri
ostăşeşti sau categorii de militari. Este vorba, printre alŃii, de SfinŃii Mihail şi
Gavriil, ca patroni spirituali ai trupelor de jandarmi; de SfinŃii Cosma şi
Damian, ca ocrotitori spirituali ai spitalelor militare şi ai medicilor militari; de
Sfântul Nicolae, ca patron spiritual ai celor care lucrează în justiŃia militară;
de Sfânta Varvara, ocrotitoarea foştilor militari care au suportat rigorile
detenŃiei, ca şi a minierilor etc. Este vorba, în total, de un număr de peste 30 de
sfinŃi care, în decursul timpului, au fost socotiŃi şi adoptaŃi, prin decrete sau prin
alte acte oficiale, ca ocrotitori spirituali ai diferitelor structuri militare sau categorii
de trupe. Din lectura cărŃii am aflat, bunăoară, pentru prima dată, că un număr de
aproape 400 de structuri militare româneşti au avut şi unele dintre ele, au şi astăzi,
ca patroni spirituali, sfinŃi creştini sau sărbători religioase creştineşti, aşa cum sunt
„Sfânta Cruce”, „Sfânta Treime”, „ÎnălŃarea Domnului“, „Izvorul
Tămăduirii“„Naşterea” sau „Adormirea Maicii Domnului” etc. În principal,
conŃinutul acestui capitol al lucrării are darul să umple un gol de mult resimŃit în
literatura cu profil ostăşesc şi religios. Aflând atâtea şi atâtea lucruri şi fapte
interesante din lectura acestui capitol al cărŃii, ca şi din lucrarea în întregimea ei,
militarii români din zilele noastre trebuie să fie mândri că trupele din care fac ei
parte au avut şi au, ca patroni sau ca ocrotitori spirituali, sfinŃi renumiŃi şi slăviŃi şi,
de asemenea, că ei au datoria sfântă de a cinsti, atât prin comportarea lor de zi cu
zi, cât şi, în caz de forŃă majoră, prin fapte de bărbăŃie, de vitejie şi de eroism, pe
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aceşti sfinŃi atât de renumiŃi şi de slăviŃi de către Biserica Ortodoxă Română. În
acelaşi timp, la rândul lor, foştii oşteni ai armatei române creştine, nu trebuie să
uite niciodată că unităŃile din care ei au făcut parte au avut, ca patroni spirituali,
nume de sfinŃi renumiŃi, zugrăviŃi sau nu pe icoane, dar în faŃa cărora se cuvine să
se închine ca şi la icoanele cu chipurile Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh sau ale
Maicii Domnului.
Socotim necesar să mai evidenŃiem şi să lăudăm bogăŃia surselor de
documentare şi de informare a autorilor pentru întocmirea cărŃii lor. În această
privinŃă, în bibliografia care însoŃeşte lucrarea sunt citate un număr de aproape 120
de surse bibliografice, fapt destul de rar întâlnit în alte lucrări cu un profil
asemănător. Cei interesaŃi să aprofundeze cunoaşterea unor aspecte sau probleme
semnalate în carte, pot consulta indicaŃiile bibliografice, nominalizate de către
autori.
Nu putem să încheiem scurta noastră prezentare a lucrării intitulate
„Oastea română, oaste creştină. SfinŃi creştini, ocrotitori spirituali ai oştirii
române”, fără să nu apreciem şi să nu salutăm şi faptul că acest volum apare sub
egida „SecŃiei de ŞtiinŃe Militare a Academiei Oamenilor de ŞtiinŃe din
România”, el înscriindu-se, după opinia noastră, printre cele mai remarcabile
apariŃii editoriale din ultimii ani din literatura cu tematică strict ostăşească. Noi
socotim că atât prin noutatea tematică, prin valoarea ei ştiinŃifică, dar şi prin
utilitatea sa, lucrarea poate fi socotită „o carte de excepŃie”. În consecinŃă, salutăm
apariŃia ei, îi lăudăm şi îi felicităm în mod sincer şi ostăşeşte pe autorii acestui
demers ştiinŃific şi rcomandăm spre lectură, volumul de faŃă, tuturor cititorilor, fie
ei militari activi sau în rezervă, fie civili. În acest sens, preotul militar Constantin
łanu, Inspector General MApN, arăta că „lucrarea este aşteptată şi sunt sigur că
va fi bine primită şi va fi un bun instrument de lucru pentru istorici şi cercetători“.

General (r) prof. univ. dr. Eugen BĂDĂLAN
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Pentru o mai bună procesare a articolelor şi pentru introducerea revistei în baza de
date internaŃională CEEOL, dorim respectarea următoarelor cerinŃe obligatorii:
 titlul articolului – română şi engleză;
 abstractul – română şi engleză;
 cuvinte cheie (5-6) – română şi engleză;
 instituŃia din care provine autorul;
 e-mail, telefon, fax (o adresă de contact);
 bibliografie.
1. Textul. Se introduce în Microsoft Word, folosind fontul Times New Roman şi
tastatura standard românească. Nu sunt acceptate fonturile care au mapări neobişnuite (în care
caracterele cu diacritice - ş, Ń, ă, î şi Ş, ł, Ă, Î - înlocuiesc alte caractere - [, ], @, ~, \ ş.a.m.d.).
Textul în limba română trebuie să aibă în mod obligatoriu diacritice. Articolul trebuie cules,
pur şi simplu, fără nicio altă formatare în afara sublinierilor, acolo unde este cazul, folosind
bold şi italic. Paragrafele vor fi delimitate de un Enter, părŃile articolului fiind separate între ele
prin două-trei paragrafe goale.
2. EcuaŃiile. Indiferent de locul pe care îl ocupă în cadrul articolului, ecuaŃiile se
introduc numai în Microsoft Equation Editor. La limită, se acceptă ecuaŃii scrise de mână,
numerotate şi trimise separat de restul articolului).
3. Figurile. Sunt acceptate formatele vectoriale standard. În cazul figurilor produse cu o
altă aplicaŃie decât Microsoft Word (de exemplu, Corel Draw sau în AutoCAD), fişierele
respectivelor aplicaŃii vor fi trimise împreună cu restul articolului. Figurile trimise în format
electronic vor fi desenate la dimensiunile la care pot fi tipărite, iar dimensiunea textului trebuie
să fie între 8 şi 12 puncte tipografice. Sunt acceptate şi figuri desenate de mână, pe foi separate
de restul articolului, cu condiŃia ca desenele să fie clare şi să poată fi uşor identificat locul din
cadrul articolului în care trebuie să se regăsească.
4. Imaginile. Imaginile scanate trebuie incluse atât în documentul Microsoft Word, cât
şi trimise separat. Nu se recomandă folosirea imaginilor preluate de pe Internet, deoarece
acestea nu satisfac cerinŃele necesare pentru tipărirea lor (având o rezoluŃie mult inferioară celei
necesare pentru un tipar de calitate). Imaginile de calitate au o rezoluŃie de minimum 200 dpi.
Pentru formatele JPEG şi GIF, aveŃi în vedere ca, în urma compresiei, calitatea imaginii să
devină rezonabilă.
5. Numerotarea. EcuaŃiile, figurile, tabelele, titlurile din bibliografie vor fi
numerotate cu cifre arabe, astfel:
• între paranteze pătrate pentru bibliografie;
• între paranteze rotunde pentru formule;
• prin exponent, în cazul notelor de subsol;
• precedate de denumire, în cazul observaŃiilor, figurilor, tabelelor etc.

Rugăm autorii să redacteze articolele atât în limba română, cât şi în
limba engleză.
Vă mulŃumim !
RedacŃia
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Coperta I: Mareşal al Finlandei, baronul Carl Gustaf Emil Mannerheim
(4 iunie 1867, 27 ianuarie 1951)
Atât în timpul Primului Război Mondial, începând cu luna
ianuarie 1918, cât şi în timpul războiului de iarnă, din anii 1939-1940,
Mannerheim a fost conducătorul Armatei Finlandeze. Datorită pregătirii
superioare a soldaţilor finlandezi şi a strategiei lui Mannerheim,
finlandezii au învins superioritatea materială şi numerică a sovieticilor.
A comandat Corpul al 6-lea de cavalerie, în Primul Război
Mondial, pe frontul român din Moldova.
A fost decorat cu Ordinul „Mihai Viteazul“, clasa I.
La scurt timp după acordarea titlului de mareşal al Finlandei,
a deţinut şi funcţia de preşedinte al Finlandei.
A rămas în memoria finlandezilor, până în ziua de astăzi, ca unul
dintre cei mai mari oameni ai Finlandei.

Coperta II: Columna lui Traian. Sursă: Muzeul Militar Naţional,
prin amabilitatea domnului Neculai Moghior, şeful Secţiei Documentare.

Coperta IV: Proiectul noului sediu al Academiei Oamenilor de Ştiinţă
din România
Noul sediu se va construi în oraşul Otopeni, Judeţul Ilfov, Calea
Bucureştilor, Km. 16.
Destinaţia spaţiilor: sală de conferinţe, editură, bibliotecă,
birouri pentru personal şi spaţii tehnice.
Construcţia va începe în cursul lunii iulie 2011, iar lucrarea se va
finaliza în vara anului 2012.
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