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SISTEME ŞI REŢELE DE COMUNICAŢII ŞI INFORMATICE
MILITARE ŞI SPECIALE, CA PARTE VITALĂ
A INFRASTRUCTURILOR CRITICE ALE ROMÂNIEI.
ASIGURAREA PROTECŢIEI FIZICE ŞI INFORMAŢIONALE
A ACESTORA
MILITARY AND SPECIAL COMMUNICATIONS
AND INFORMATION SYSTEMS AND NETWORKS, AS VITAL
PART OF ROMANIAN CRITICAL INFRASTRUCTURES.
PROVIDING THEIR PHYSICAL AND INFORMATIONAL
PROTECTION
Gl. mr. (r) prof. cons. dr. Constantin MINCU*
Rezumat: În articol autorul prezintă, pe scurt, câteva argumente privind necesitatea
studierii teoretice şi aplicative a problematicii infrastructurilor critice în România,
incluzând desigur şi sistemele şi reţelele de comunicaţii militare şi speciale, cu rol vital în
asigurarea securităţii şi apărării naţionale într-o lume tot mai agitată.
Sunt prezentate într-o manieră concisă câteva sisteme, precum şi locul şi rolul
acestora în conducerea şi administrarea ţării şi a structurilor militare naţionale.
Autorul insistă asupra problematicii complexe a protecţiei fizice şi informaţionale a
sistemelor menţionate, în condiţiile creşterii vertiginoase a vulnerabilităţilor şi
ameninţărilor interne şi externe din zilele noastre.
Sunt formulate şi câteva concluzii şi propuneri pentru decidenţii politici şi militari
actuali şi pentru cei din viitorul apropiat.
Cuvinte-cheie: Infrastructuri critice; sisteme de comunicaţii; sisteme informatice;
război informaţional; NATO; Uniunea Europeană.
Abstract: In this article, the author briefly presents some arguments on the need for
theoretical and application study of Romanian critical infrastructures topic also including
the military and special communication systems and networks vital for the provisioning of
national security and defence in the increasingly dynamic world.
There are presented in a concise manner some systems, as well as their place and
role in the leadership and management of the country and the national military structures.
Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Membru în Consiliul Onorific al
AOŞ-R, secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţe Militare, Tel.: 0722.303.015, E-mail:
mincu_constantin@yahoo.com.
*
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The author insists on complex issue of physical and informational protection of the
above mentioned systems under the circumstances of emergent growth of internal and
external vulnerabilities and threats in the recent days.
There are also formulated some conclusions and proposals for actual and future
political and military decision-makers.
Keywords: critical Infrastructures; communications systems; information systems;
informational war; NATO; European Union.

1. Argument pentru abordarea temei
nfrastructuri critice sunt resurse vitale pentru buna funcţionare a societăţii
(asigurarea siguranţei vieţii cetăţenilor, a bunurilor materiale de bază, a
serviciilor publice cele mai importante) sunt de câţiva ani buni în atenţia responsabililor
politici, economici şi militari din mai multe ţări ale lumii făcând obiectul studiilor,
planurilor şi acţiunilor unor organizaţii internaţionale (ONU, NATO, UE).
Conceptul „infrastructura critică” a fost folosit, în mod oficial, în iulie
1996, în Statele Unite, în preambulul unui act normativ elaborat de Casa Albă,
intitulat: Ordinul Executiv pentru Protecţia Infrastructurilor Critice (Executive
Order Critical Infrastructure Protection).
Apreciindu-se că securitatea, economia şi chiar supravieţuirea lumii
industrializate ar fi esenţial dependente de trei elemente strâns inter-relaţionate1:
energia, comunicaţiile şi computerele – actul normativ explica şi definea atunci
infrastructura critică2 ca fiind „parte din infrastructura naţională care este atât de
vitală încât distrugerea sau punerea ei în incapacitate de funcţionare poate să
diminueze grav apărarea sau economia SUA3”.
Ulterior, sfera de cuprindere a acestui concept se va extinde, iar tema se va
dezvolta. Îndeosebi după „momentul 9/11” s-a dovedit că nicio ţară, oricât de
puternică ar fi ea, chiar şi Statele Unite, nu-şi va mai apăra eficient şi de una
singură centrii ei vitali (telecomunicaţiile, sistemele de aprovizionare cu
electricitate şi apă, depozitele de gaze şi de petrol, finanţele şi băncile, centrele de
comandă şi infrastructurile militare, serviciile de urgenţă, etc.).
În Strategia Naţională de Securitate a Spaţiului Cibernetic (The National
Strategy to Secure Cyberspace) sunt nominalizate la infrastructuri critice: „instituţii
publice şi private din sectoarele agriculturii, alimentaţiei, aprovizionării cu apă,
sănătăţii publice, serviciilor de urgenţă, guvernării, industriei de apărare,
informaţiilor şi telecomunicaţiilor, energiei, transporturilor, sistemelor bancare şi
financiare, chimice şi a materialelor periculoase, precum şi cele poştale şi de navigaţie”4.

I

1

http://en.wikipedia.org/wiki/critical_infrastructure_protection
http://www.whitehousegov/news/releases/2001/10/20011016-12.html
3 Executive Order Critical Infrastructure Protection; http://www.fas.org/irp/offdocs/eo1301.htm
4 The National Strategy to Secure Cyberspace, february, 2003.
2
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Şi la nivelul NATO şi al Uniunii Europene sunt preocupări concrete pentru
a defini infrastructurile critice şi pentru a propune soluţii concrete de protecţie a
acestora în faţa unor atacuri ostile sau a unor calamităţi naturale de amploare.
Problematica infrastructurilor critice a fost şi este dezbătută în continuare de
numeroşi specialişti civili şi militari din multe ţări ale lumii industrializate,
rămânând o problemă deschisă, atât pentru analiză şi fundamentare teoretică, cât şi
pentru acţiune practică, în actele de bună guvernare.
Trebuie să remarc că şi numeroşi specialişti români s-au aplecat cu
convingere, cu bune rezultate în plan ştiinţific şi acţional pentru a defini concepte,
pentru a inventaria cu acurateţe infrastructurile critice ale României şi pentru a
propune decidenţilor politici şi celor din administraţie elaborarea unui cadru
normativ (legi, Hotărâri de Guvern etc.), urmat de punerea, cât mai urgentă în
practică a măsurilor principale, în mod deosebit pentru reţelele vitale (energie, apă,
sisteme informaţionale, sisteme de transport, sisteme financiar-bancare) 5.
Atât specialiştii străini, cât şi cei români, civili şi militari, care au analizat
domeniul infrastructurilor critice au acordat o mare atenţie rolului şi locului sistemelor
informaţionale complexe (globale, zonale, naţionale, militare, speciale, comerciale,
private etc.) în asigurarea vieţii normale a populaţiei, în funcţionarea economiilor, a
sistemelor financiar-bancare, a securităţii şi apărării naţionale şi a conducerii politice şi
administrative a unui stat, alianţe sau uniuni politico-economice.
În cele ce urmează mă voi referi numai la sistemele informaţionale militare
şi speciale existente în România, în sensul cunoaşterii, la modul general al
acestora, protecţiei fizice şi informaţionale în situaţiile unor atacuri, calamităţi
naturale majore sau altor situaţii periculoase.
Trebuie să arăt că acest gen de sisteme şi reţele de comunicaţii şi informatice
sunt tratate de mulţi autori ca subiect al războiului informaţional6, care are loc tot
timpul la pace, criză sau război, cu efecte grave asupra funcţionării lor in siguranţă,
fapt care induce în mod direct dereglarea sau compromiterea totală a altor sisteme
(subsisteme) servite: conducerea politică şi administrativă, apărarea naţională,
Autori şi lucrări: dr. Grigore Alexandrescu, dr. Gheroghe Văduva, Infrastructuri critice, pericole,
ameninţări la adresa acestora, sisteme de protecţie, Editura U.N.Ap. „Carol I”, Bucureşti, 2006;
George Dediu, Alexandru Manafu, Protecţia infrastructurilor critice – o nouă provocare, Editura
U.N.Ap. Carol I, Bucureşti, 2006; dr. Constantin-Gheorghe Balaban, Infrastructurile critice, un
domeniu care se cere investigat, Revista Geopolitică, Anul VI – nr. 27, pp. 49-55.
6 Autori şi lucrări: Radu Dan Septimiu Popa, Războiul informaţional şi securitatea naţională, Editura
Militară, Bucureşti, 2009; Teodor Frunzeti, Securitatea naţională şi războiul modern, Editura
Militară, Bucureşti, 1999; M. Mureşan, Gh. Văduva, Războiul viitorului, viitorul războiului, Editura
U.N.Ap. Carol I, Bucureşti, 2006; Robert H. Anderson, Physical Vulnerabilities of Critical US
Information Systems (internet, Iaver May 03.pdf); Adrian V. Gheorghe, Analiza de risc şi de
vulnerabilitate pentru infrastructurile critice ale societăţii informatice – societatea cunoaşterii.
5
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siguranţa ţării şi a populaţiei, sistemele economice, financiar-bancare şi cele care
privesc utilităţile vitale (energie, apă, alimente etc.). În acest context trebuie subliniate
şi analizate elementele războiului informaţional în contextul crizei din Ucraina.
2. Locul şi rolul sistemelor de comunicaţii şi informatice militare şi
speciale în cadrul infrastructurii critice
a. Sistemele de comunicaţii şi informatice militare
Sistemele de comunicaţii şi informatice militare au constituit şi continuă să
constituie elemente vitale în exercitarea comenzii şi controlului la toate
eşaloanele armatei, începând cu nivelul strategic şi până la luptător. Numeroşi
autori, în principal militari, au produs cărţi, studii, analize, proiecte, manuale şi
articole în care au demonstrat locul şi rolul sistemelor complexe de tipul C4I (+
variante) într-un război modern, demonstrând totodată, pe lângă calităţile lor
tehnice şi operaţionale şi vulnerabilităţi reale ce decurg din metodele şi procedeele
războiului informaţional modern, dar şi cele care sunt create de calamităţi naturale
majore, accidente grave, erori de proiectare şi realizare sau erori umane.
Pentru a înţelege mai bine care este „averea” disponibilă în acest moment în
armata noastră, avere care trebuie protejată fizic şi informaţional faţă de multiple
vulnerabilităţi şi ameninţări, se cuvine să reamintim câteva aspecte, să le spunem
teoretice şi metodologice:
 Sistemele C4I (+variante) şi fiecare din acestea nu este privit ca un
singur sistem ci mai mult ca un sistem de sisteme în care fiecare sistem produce
şi/sau consumă servicii. C4ISR reprezintă integrarea doctrinelor, procedurilor,
structurilor organizaţionale, personalului, echipamentelor tehnice şi produselor
software, facilităţilor, comunicaţiilor şi cercetării pentru a sprijini abilitatea
comandantului de a realiza comanda şi controlul de-a lungul întregii game de
operaţii militare. C4ISR asigură comandanţii cu date oportune şi precise şi sisteme
pentru planificare, monitorizare, conducere, control şi raportarea desfăşurării
operaţiilor.
Fără a intra în detalii vom prezenta principalele subsisteme componente ale C4I
(+variante). Acest lucru îl consider potrivit deoarece în „Revista de Ştiinţe Militare” au
fost explicate pe larg componentele, funcţiile şi modul de folosire al acestor subsisteme:
- comandă şi control;
- comunicaţii;
- informatic (hardware şi software);
- informaţii (cercetare)
- ISR (diverşi senzori interconectaţi la centrele de comandă şi la
sistemele de arme).
 Arhitectura sistemelor C4ISR trebuie să fie abordată din trei puncte
de vedere (operaţional, sistemic şi tehnic) concomitent cu relaţiile dintre ele. Din
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punct de vedere operaţional, arhitectura se referă la centrele reţelei, misiunilor şi
sarcinile realizate, informaţiile care trebuie vehiculate pentru îndeplinirea misiunii
(tipul, frecvenţa, misiunile şi activităţile sprijinite, natura acestora). Din punct de
vedere sistemic sunt analizate: sistemul în ansamblu, serviciile şi funcţionalitatea
interconectării asigurate pentru sprijinul activităţilor operaţionale prin schimbul de
informaţii între centrele reţelei. Din punct de vedere tehnic este analizat setul
minim de reguli care guvernează organizarea, interacţiunile şi interdependenţele
dintre părţile (elementele) sistemului în scopul satisfacerii cerinţelor operaţionale.
Aceasta cuprinde o serie de standarde tehnice, rutine de implementare, selecţia
standardelor, regulilor şi criteriilor care pot fi organizate în ce gestionează sistemul
sau serviciile elementelor pentru o arhitectură dată.
 Sistemele menţionate, cu funcţiile lor prezentate pe scurt, sunt
reprezentate pe teren de o serie de reţele şi facilităţi tehnice şi operaţionale realizate
în perioada 1990-2014, atât cât s-a putut în condiţii politice şi economice dificile şi
de multe ori ostile. Aceste infrastructuri extrem de importante pentru apărarea ţării
vor fi prezentate, pe scurt, în capitolul următor.
b. Sistemele de comunicaţii şi informatice speciale
Telecomunicaţiile speciale reprezintă un segment a ceea ce se numesc
telecomunicaţiile de stat destinate asigurării unor comunicaţii securizate de voce şi
date pentru autorităţile publice ale statului român Parlament, Preşedinţie, Guvern etc.:
Aceste sisteme şi reţele speciale se caracterizează prin acoperire naţională,
un înalt grad de protecţie şi confidenţialitate şi prin măsuri fizice şi informaţionale
de protecţie faţă de diferite riscuri şi situaţii potenţial periculoase.
Denumirea de „telecomunicaţii speciale” a fost adoptată în 1993 din
considerentul delimitării lor de sfera telecomunicaţiilor publice ori private, precum
şi al particularizării acestora în cadrul telecomunicaţiilor de stat.
Specificitatea reţelelor de telecomunicaţii speciale este dată atât de modul de
organizare a infrastructurii, cât şi de organizarea serviciilor.
Sistemul telecomunicaţiilor guvernamentale dispune de reţele performante
proprii, separate, pe cât posibil, de alte reţele, cu un grad sporit de rezervare şi
reconfigurare, care au posibilitatea de a efectua un număr mare de servicii prin
recurgerea la tehnologii superioare celor din majoritatea reţelelor publice şi private.
Rezultă destul de clar ca sistemele şi reţelele STS (Legea nr. 92/1996) au un rol
vital pentru conducerea politică, administrativă, militară şi în unele cazuri – economică
a ţării şi instituţiilor principale şi sub acest aspect, se califică pe deplin ca infrastructură
critică ce trebuie protejată în faţa unui set întreg de riscuri şi ameninţări.
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3. Prezentarea, pe scurt, a unor sisteme şi reţele de comunicaţii şi informatice
militare şi speciale, cu rol vital în asigurarea securităţii şi apărării ţării
3.1. Infrastructura IT&C a M.Ap.N
În perioada 1991 – 2010 în Armata României a fost proiectată, realizată şi
dezvoltată Reţeaua de Transmisiuni Permanentă (R.T.P) care reprezintă o reţea
distribuită, încorporând, din punct de vedere operaţional şi tehnic 253 de centre de
comunicaţii cu diferite dezvoltări, de la cele nodale principale, până la modulele
desfăşurabile în teatrele de operaţii şi extensiile externe pentru comunicaţiile cu NATO
şi UE. Această reţea, parte principală a Sistemului de Transmisiuni al Armatei
României (STAR), asigură infrastructura de bază (staţionară) pentru comunicaţii
multicanal (voce, date, videoconferinţă) pentru conducerea operaţională şi
administrativă a tuturor structurilor armatei la pace, criză şi război. Are o dezvoltare
geografică naţională, fiind extinsă în aproape toate oraşele reşedinţă de judeţ şi în alte
numeroase locaţii unde sunt unităţi şi interese de ordin militar.
Rolul de infrastructură critică a acestei reţele derivă din funcţiile ei în
folosul conducerii strategice, operative şi tactice şi din resursele puse la dispoziţie
pentru cooperarea inter-categorii şi inter-forţe, precum şi cele necesare unor
proiecte cu mare valoare militară pentru apărare (de exemplu pentru SCCAN şi
SCOMAR). Pe lângă aceste calităţi operaţionale şi tehnice reţeaua are şi unele
vulnerabilităţi în ceea ce priveşte asigurarea funcţionării sigure şi neîntrerupte în
condiţiile în care ar putea fi supusă unor acţiuni ostile prin atacuri fizice sau
radioelectronice, prin mijloacele cunoscute ale războiului informaţional (cu toate
formele sale active şi pasive).
Consider că o ameninţare majoră o reprezintă iresponsabilitatea unor
decidenţi politici şi militari din M.Ap.N. care au lipsit de resurse minime de
mentenanţă reţeaua mentenanţă, în perioada 2008-2014 (poate fi socotită o
subminare a capacităţii de apărare a ţării cu iz penal).
Se pot face analize de risc de ordin general şi punctual şi propune măsuri
concrete de protecţie (parte din ele vor fi prezentate în cap. 4).
- Reţeaua de Comunicaţii de Sprijin de Campanie (R.C.S.C) asigură
infrastructura mobilă pentru comunicaţii multicanal, fiind destinată pentru
refacerea unor tronsoane RTP distruse sau scoase din funcţiune temporar sau/şi
pentru extinderea RTP în zone încă neacoperite pentru puncte de comandă.
- Reţeaua Radio cu Servicii Integrate (R.R.S.I) asigură echipamentele şi
procedurile pentru comunicaţii monocanal utilizând staţii radio HF şi VHF cu salt
de frecvenţă, cu dispozitive de criptare pentru voce şi date;
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- Sistemul Criptat de Videoconferinţă (V.T.C) asigură servicii de
videoconferinţă criptate utilizând ca suport de comunicaţii RTP/RMNC.
Beneficiarii sunt structurile principale de conducere ale M.Ap.N. şi S.M.G.
- Sistemul de comunicaţii prin satelit (S.C.S) asigură suportul de
comunicaţii în locaţii greu accesibile, izolate sau îndepărtate (în teatrele de operaţii
din străinătate – Irak, Afganistan, etc.).
- Sistemul de comunicaţii şi informatică desfăşurabil (S.C.I.D)
asigură servicii de voce şi date pentru forţele dislocabile în teatrele de operaţii,
precum şi pentru conectarea acestora la Sistemul NATO General de Comunicaţii
(N.G.C.S).
- Sisteme de comunicaţii mobile Tetra Dimetra destinate să asigure
unele comunicaţii mobile pentru structurile centrale ale M.Ap.N şi S.M.G,
categoriile de forţe ale armatei şi comandamentele operaţionale şi de armă precum
şi cooperarea cu structuri din sistemul naţional de apărare, îndeosebi în situaţii de
urgenţă în baza prevederilor Legii nr. 363/2004.
Toate sistemele şi reţelele menţionate fac parte din infrastructura critică a
M.Ap.N şi, în consecinţă, trebuiesc luate măsuri de protecţie fizică şi
informaţională, potrivit standardelor actuale valabile în NATO şi UE.
3.2. Infrastructura de comunicaţii speciale de conducere şi
cooperare din administrarea S.T.S
- Infrastructura de telecomunicaţii integrate de capacitate mare,
redundantă, cu puncte de prezenţă în capitală şi în reşedinţele de judeţ.
Aceasta se bazează pe echipamente profesionale în tehnologii moderne, care
utilizează pentru transport reţelele de fibră optică şi radiorelee.
Capacităţile de transport sunt suficiente pentru asigurarea comunicaţiilor
între reşedinţele de judeţ şi Bucureşti în perspectiva următorilor ani pentru toate
nevoile exprimate de către autorităţi. Această infrastructură de telecomunicaţii
integrate asigură servicii de comunicaţii pentru reţele de voce, date şi video.
- Infrastructura de radiocomunicaţii mobile constă în reţelele locale
convenţionale şi în sistemele profesionale în tehnologiile TETRAPOL şi TETRADIMETRA şi furnizează servicii în regim de mobilitate pentru autorităţile publice
cu atribuţii în domeniul siguranţei cetăţeanului şi securităţii naţionale.
În prezent, utilizatorii serviciilor platformei comune TETRA-DIMETRA
sunt Ministerul Administraţiei şi Internelor (Poliţia Română, Poliţia de Frontieră,
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Jandarmeria Română, Instituţia
Prefectului), Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Sănătăţii – serviciile
medicale de urgenţă (serviciul de ambulanţă, SMURD), Ministerul Finanţelor
Publice (Autoritatea Naţională a Vămilor), primăriile (Poliţia Comunitară),
Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul de Protecţie şi Pază.
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- Infrastructura pentru servicii de comunicaţii de date
Infrastructura reţelei integrate de mare capacitate permite realizarea unor
reţele naţionale securizate de arie extinsă pentru autorităţi. Beneficiari mai
importanţi: Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor
Cetăţeneşti, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale,
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului,
Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
Reţeaua este securizată şi criptată conform standardelor NATO.
- Infrastructura pentru servicii Internet
Dezvoltată în urma nevoilor exprese ale instituţiilor publice şi
componentelor SNAOPSN (Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi
Siguranţă Naţională) în condiţiile în care serviciile de Internet au devenit o
componentă principală a funcţionării oricărei instituţii a statului.
- Infrastructura pentru servicii satelitare
A fost dezvoltată ca alternativă la serviciile oferite de infrastructura terestră
şi pentru asigurarea serviciilor de comunicaţii în cazul misiunilor temporare, în
locurile unde infrastructura terestră nu oferă servicii. Prin intermediul acestei
infrastructuri sunt asigurate în mod operativ serviciile de telecomunicaţii pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţe oriunde situaţia impune prezenţa autorităţilor şi
forţelor de intervenţie, iar serviciile reţelelor terestre nu sunt disponibile.
Prin infrastructura satelitară se asigură continuitatea conducerii statului în
situaţii de calamităţi sau dezastre, în situaţiile în care reţele terestre nu mai sunt
funcţionale, precum şi pe durata activităţilor oficiale în străinătate ale conducerii
statului. Infrastructura este disponibilă pentru utilizarea de către componentele de
urgenţă ale autorităţilor publice.
- Infrastructura pentru servicii telefonice include comutatoarele
telefonice şi reţeaua de cabluri telefonice proprii, prin care sunt oferite serviciile
telefonice speciale „S” şi „TO” precum şi serviciile de cooperare IC.
Aspectele care necesită acordarea unei atenţii deosebite care privesc această
infrastructură sunt cele generate de schimbarea tehnologiilor în reţelele de acces ale
operatorilor care furnizează servicii conexe, de asigurare a protecţiei comunicaţiilor
în acest mediu public, precum şi de costurile ridicate ale acestui tip de suport.
- Infrastructura de servicii video funcţionează pe infrastructura de
comunicaţii integrate şi asigură serviciile de videoconferinţă securizată pentru
Preşedinţie, Guvernul României şi Instituţia Prefectului.
- Infrastructura sTESTA a fost dezvoltată în baza Deciziei nr. 387/2004
a Comisiei Europene, sub forma unei reţele destinate susţinerii proiectelor de interes
comun şi pentru oferirea unei platforme de comunicaţii protejate şi fiabile destinată
schimbului de date între administraţiile publice la nivel european.
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- Infrastructura de chei publice (PKI) realizată de S.T.S se adresează
instituţiilor componente ale SNAOPSN şi autorităţilor publice.
- Infrastructura de protecţie a telecomunicaţiilor speciale asigură
serviciile de securitate a telecomunicaţiilor speciale şi de cooperare prin:
o Descoperirea, identificarea, localizarea şi înlăturarea surselor de
perturbaţii accidentale (analiza problemelor de interferenţă) sau intenţionate (emisii
neautorizate) şi asigurarea disponibilităţii frecvenţelor radio din gestiunea S.T.S.
o Executarea de controale tehnice a reţelelor de telecomunicaţii
speciale în vederea asigurării confidenţialităţii comunicaţiilor speciale.
o Zonarea locaţiilor pentru prevenirea scurgerii de informaţii
clasificate secrete de stat prin intermediul radiaţiilor electromagnetice compromiţătoare
emise de echipamentele S.T.S.
- Sistemul naţional unic pentru situaţii de urgenţă – 112 extins până
la nivelul tuturor municipiilor şi oraşelor din România.
Toate sistemele şi reţelele menţionate necesită un proces amănunţit de
analiză a vulnerabilităţilor de ordin fizic şi informaţional în vederea identificării
unor măsuri eficiente de protecţie.
4. Protecţia fizică şi informaţională a sistemelor şi reţelelor militare şi
speciale în condiţiile manifestării unor acţiuni de război informaţional,
producerii unor dezastre naturale şi a altor fenomene negative.
 Vulnerabilităţi şi ameninţări informaţionale pentru securitatea
naţională:
Ca în orice domeniu de activitate, şi în cel privind informaţiile şi sistemele
informaţionale pentru securitatea naţională există anumite vulnerabilităţi, adică
părţi mai puţin studiate şi slăbiciuni ale sistemului, infrastructurii, mediului de
control sau proiectării reţelelor, care nu sunt generate de acţiunile adversarilor ci de
soluţiile proprii adoptate, ce pot fi atacate relativ uşor şi exploatate pentru a
deteriora integritatea acelui stat.
Vulnerabilităţile informaţionale constituie o componentă a vulnerabilităţii de
securitate7, generată de stări de fapt, procese sau fenomene din viaţa internă a
comunităţii naţionale, care diminuează capacitatea de reacţie a societăţii la riscurile
existente ori potenţiale de orice natură, inclusiv informaţionale sau care favorizează
apariţia şi dezvoltarea acestora, cu consecinţe privind realizarea securităţii naţionale.
În general, vulnerabilităţile informaţionale sunt cu atât mai mari, cu cât
reţelele informaţionale şi structura informaţiilor sunt de complexitate mai mare,
fiind greu de optimizat, administrat şi protejat. De asemenea, vulnerabilităţile

7

Doctrina naţională a informaţiilor pentru securitate, Editura SRI, Bucureşti, 2004.
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sporesc direct proporţional cu nivelul tehnologic implementat în construcţia şi
funcţionarea echipamentelor (mai ales digitale) sistemelor informaţionale.
Rezultă că obiectivul principal al conflictelor militare contemporane nu
trebuie să constea, cu precădere, în distrugerea totală a tehnicii, armamentului sau
forţei vii a adversarului ci, mai ales, în neutralizarea şi dezintegrarea sistemelor
complexe ale acestuia, în principal a sistemelor informaţionale. În acest context, s-a
impus tot mai mult conceptul de infrastructuri critice ale ţării de care depind8
stabilitatea, siguranţa şi securitatea sistemelor şi proceselor. Nu este însă
obligatoriu ca toate infrastructurile care sunt sau pot deveni, la un moment dat,
critice să facă parte din această categorie de infrastructuri. Infrastructurile critice
sunt acele infrastructuri cu rol important în asigurarea securităţii, în funcţionarea
sistemelor şi în derularea proceselor economice, sociale, politice, informaţionale şi
militare. Caracterul critic al unor infrastructuri, în principal informaţionale, este
determinat, mai ales, de condiţia de unicat a unui sistem sau proces, de rolul
său în funcţionarea stabilă a infrastructurii şi de vulnerabilităţile acesteia.
Siguranţa naţională, apărarea ţării şi ordinea publică constituie domenii importante
ale infrastructurilor critice, în care se mai regăsesc structurile aferente tehnologiei
informaţiei şi comunicaţiilor, reţelele administraţiei de stat, diplomatice, energetice,
de transport, de alimentare cu apă, sistemul financiar şi medical.
 Principalele vulnerabilităţi ale infrastructurii informaţionale
privind securitatea naţională, apreciem că ar putea fi următoarele:
- posibilităţile de interceptare a informaţiilor din reţelele de
comunicaţii şi calculatoare atât de către utilizatori, cât şi de adversar;
- volumul foarte mare de informaţii produse, vehiculate şi prelucrate în
sistemele informaţionale, care pot fi supuse cercetării şi atacului adversarilor potenţiali,
distruse, falsificate sau sustrase (o mare atenţie trebuie acordată propriului personal);
- afectarea infrastructurii informaţionale, ceea ce determină dificultăţi
în managementul acesteia, imposibilitatea detectării accesului fraudulos la
informaţii şi favorizarea atacurilor cibernetice (în ultimii doi ani atacurile
cibernetice împotriva României s-au intensificat);
- folosirea aceloraşi benzi de frecvenţă, modulaţii şi regimuri de lucru
la echipamentele bazate pe propagarea undelor electromagnetice, atât în reţelele de
comunicaţii proprii, cât şi în cele ale adversarilor potenţiali;
- utilizarea de echipamente tehnice, componente software şi baze de
date cu structuri şi exploatare standardizate (comerciale) în toate reţelele de
calculatoare din organizaţiile implicate în securitatea naţională, eventual şi în
Gr. Alexandrescu, Gh. Văduva, Infrastructuri critice. Pericole, ameninţări la adresa acestora.
Sisteme de protecţie. Editura UNAp, Bucureşti, 2006.
8
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reţelele de comunicaţii ale acestora, ceea ce favorizează acţiunile teroriste şi
criminalitatea organizată împotriva ţării noastre (acţiuni asupra unor instituţii ale
statului, asupra sistemelor financiar-bancare);
- dependenţa infrastructurii sistemelor informaţionale pentru
securitatea naţională de infrastructura informaţională comercială a ţării, ceea ce
creează condiţii pentru acces fraudulos şi dezinformare (Statul Major General
trebuie să analizeze gradul de dependenţă);.
- posibilitatea încorporării (ascunderii) din timp, în echipamentele de
calcul şi de comunicaţii, de către firmele furnizoare de aparatură, a unor module
software maliţioase, care pot fi activate de către adversari la momente hotărâte de
aceştia, creând dezordine şi haos în reţelele informaţionale şi cele decizionale;
- prin conectarea la Internet, Intranet sau Extranet, organizaţiile de
care depinde securitatea naţională devin vulnerabile la pătrunderi neautorizate (cu
rea intenţie sau din neatenţie);
- existenţa unor reţele informaţionale cu număr mare de noduri şi cu o
largă interconectivitate, greu de sincronizat şi gestionat, ceea ce permite penetrarea
acestora, accesul neautorizat, capturarea fizică a unor echipamente sau a unor
noduri (centre) de comunicaţii în totalitate, interceptarea sau întreruperea unor
fluxuri de informaţii importante şi/sau introducerea de informaţii false care să
afecteze procesele decizionale;
- digitalizarea exhaustivă a structurii informaţionale a securităţii
naţionale are un impact contradictoriu: pe de o parte omogenizează, sincronizează
şi sporeşte gradul de compatibilitate şi interoperabilitate a reţelelor informaţionale
pentru sistemul securităţii naţionale, iar pe de altă parte determină stăpânirea cu
greutate a complexităţii şi a nivelului deosebit de ridicat de tehnicitate al acestora,
oferind condiţii pentru atacul cibernetic de la distanţă sau din interiorul lor.
Consider necesar ca decidenţii politico-militari să dezvolte capacităţi de comandă
şi control pentru situaţia în care sistemele automatizate complexe vor cădea;
- nerespectarea integrală a cerinţelor şi standardelor Uniunii Europene şi
NATO privind compatibilitatea şi interoperabilitatea sistemelor informaţionale, mai
ales în ce priveşte schimbul de informaţii (formatul mesajelor), accesul la bazele de
date, criptarea automată a comunicărilor şi caracteristicile canalelor pentru legătură;
- posibilitatea folosirii de către adversari potenţiali a războiului
electronic împotriva mijloacelor radioelectronice din principalele sisteme
informatice şi de comunicaţii, cu precădere asupra canalelor care asigură legătura
surselor de informaţii cu organele centrale de fuziune şi prelucrare a datelor;
- interceptarea de către adversar (forţele ostile) a comunicărilor
transmise prin radio, decriptarea acestora în timp oportun în cazul folosirii unor
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sisteme criptografice neperformante şi folosirea în scopuri proprii a acestor
informaţii pentru obţinerea superiorităţii informaţionale asupra statului român;
- mijloacele tehnice actuale ale sistemelor informaţionale nu au
asigurată protecţia deplină împotriva atacului fizic, electromagnetic şi cibernetic,
acestea putând fi distruse, deteriorate sau extrasă informaţia stocată;
- dispunerea în locuri necorespunzătoare, din punct de vedere
funcţional şi al securităţii fizice şi electromagnetice a echipamentelor tehnice ale
sistemelor informaţionale, în principal a mijloacelor de comunicaţii si de calcul,
ceea ce sporeşte vulnerabilitatea de interceptare a informaţiilor şi de atac fizic;
- utilizarea pentru exploatarea sistemelor informaţionale privind
securitatea naţională a unor persoane insuficient verificate şi neloiale, predispuse a
fi racolate de către adversarii potenţiali şi determinate să efectueze acţiuni de
sabotaj sau să furnizeze acestora informaţii obţinute fraudulos (!?);
- neutralizarea legăturii radio pe unde scurte, mai ales la distanţe mari,
bazată pe propagarea undelor electromagnetice prin ionosferă, prin schimbarea
caracteristicilor electrice ale acesteia, ceea ce determină atenuarea, modificarea aleatoare
a direcţiei de propagare şi reflectarea numai parţială a undelor electromagnetice;
- existenţa, la adversarii potenţiali, a armelor electronice cu radiaţii
infraacustice, bazate pe propagarea în spaţiu a undelor subsonice, care acţionează
asupra personalului, determinând inactivarea acestuia anumite perioade de timp şi,
implicit, întreruperea funcţionării sistemelor informaţionale (sunt multe state care
dispun de aceste capabilităţi);
- instalarea antenelor mijloacelor de comunicaţii în câmp deschis sau
în spaţii fără proprietăţi naturale de protecţie, ceea ce permite scoaterea lor uşoară
din funcţiune şi întreruperea legăturii, mai ales a celei cu staţii radio şi radioreleu
de putere mare;
- suprimarea accesului la Internet al sistemelor informaţionale privind
securitatea naţională pentru izolarea acestora, în vederea împiedicării folosirii de
către adversari şi persoanele neautorizate a unor surse de documentare proprii,
cuprinzând informaţii neclasificate;
- utilizarea Internetului pentru acţiuni teroriste9 de dezinformare şi
atac cibernetic asupra infrastructurii informaţionale critice a securităţii naţionale
(Statul Islamic îşi planifică şi conduce acţiunile prin Internet);
- proiectarea necorespunzătoare a infrastructurii, cu redundanţă
informaţională redusă, centralizată excesiv şi cu posibilităţi scăzute de replicare a
informaţiilor existente în bazele de date;
Terorismul contemporan are deja caracter mondial. El se axează pe extremismul religios violent, pe
extremismul politic şi pe efectele dezrădăcinării (Vasile Marin, Elemente de analiză geopolitică a
ordinii internaţionale contemporane, Bucureşti, 2003).
9
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- preocuparea insuficientă pentru ascunderea şi mascarea elementelor
infrastructurii informaţionale, măsuri neadecvate de pază şi apărare a acestora;
Din prezentarea efectuată rezultă că există numeroase vulnerabilităţi, dar dintre
acestea, esenţiale sunt cele care împiedică: organizarea optimă a sistemelor
informaţionale, alegerea echipamentelor tehnice utilizate şi a produselor software
comerciale cu înalte performanţe funcţionale, realizarea calitativă a programelor
(software) de aplicaţii şi a bazelor date de către specialiştii organizaţiilor privind
securitatea naţională, precum şi a software-ului pentru criptarea automată, sigură, a
informaţiilor în sistemele informaţionale, măsurile de securitate adoptate.
Organizarea optimă a sistemelor informaţionale constituie condiţia fundamentală
pentru funcţionarea eficientă a acestora pe timpul războiului informaţional iar
reconfigurarea în timp real, mobilitatea şi adaptabilitatea lor la mediul de informaţii în
continuă dezvoltare şi la situaţiile şi standardele ce trebuie avute în vedere ca ţară
membră a Uniunii Europene şi NATO, se impun a fi respectate în totalitate şi aplicate cu
fermitate pentru a se îndeplini condiţiile de compatibilitate şi interoperabilitate.
Formatul standard al documentelor purtătoare de informaţii trebuie să fie
unificat cu Uniunea Europeană şi NATO, iar completarea acestora să se poată efectua
atât în limba română, cât şi în limbile engleză sau franceză.
Adaptarea sistemelor la mediul de informaţii, mai ales în situaţii de criză şi
conflict militar, impune echiparea acestora cu mijloace tehnice capabile să suporte
fluxuri informaţionale de 2-3 ori mai mari decât în condiţii normale de funcţionare pe
timp de pace (în Armata Română se înţelege mai greu această realitate).
Fiabilitatea sistemelor informaţionale trebuie să fie proiectată astfel încât
probabilitatea de funcţionare fără defecţiuni a structurilor tehnice şi informaţionale să
fie mai mare de 0.95, asigurându-se totodată o probabilitate redusă de detectare şi
interceptare a comunicărilor.
O atenţie deosebită se va acorda organizării şi exploatării optime a bazelor de
date ale reţelelor de calculatoare.
 Ameninţări informaţionale interne
Analiza efectuată evidenţiază următorii factori interni, care pot constitui
ameninţări asupra sistemelor informaţionale privind securitatea naţională:
- lipsa de preocupare pentru dobândirea superiorităţii informaţionale asupra
statelor şi forţelor potenţial ostile (încă suntem în epoca de pionerat);
- neconcordanţa între cerinţele de informaţii pentru luarea deciziilor şi
conducerea acţiunilor privind securitatea naţională şi posibilităţile reale de dobândire a
acestora;
- proiectarea, organizarea sau funcţionarea necorespunzătoare a sistemelor
informaţionale;
- dotarea sistemelor informaţionale cu mijloace de culegere a datelor,
comunicaţii şi calculatoare neperformante, greu de exploatat şi de asigurat
protecţia, utilizarea necorespunzătoare a acestora;
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- influenţa mediului de securitate intern şi internaţional asupra proceselor
informaţionale ale structurilor de informaţii specializate ale statului şi a cooperării
acestora cu organe similare ale celorlalte ţări membre ale Uniunii Europene şi NATO;
- organizarea necorespunzătoare a bazelor de date, existenţa unor produse
software neperformante sau cu erori intenţionate pentru gestiunea, prelucrarea şi
afişarea informaţiilor, lipsa de preocupare pentru utilizarea inteligenţei artificiale,
pentru realizarea activităţilor informaţionale şi a celor de management;
- slaba pregătire profesională şi experienţa redusă a personalului, implicat
în organizarea, exploatarea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale;
- clasificarea necorespunzătoare a categoriilor de informaţii şi date
privind securitatea naţională şi certificarea eronată a dreptului de acces la acestea a
personalului;
- neloialitatea unor persoane care exploatează echipamentele tehnice ale
sistemelor informaţionale (din nou – mare atenţie);
- securitatea redusă a datelor şi informaţiilor pe timpul transmiterii,
memorării, prelucrării şi afişării acestora, accesul neautorizat al unor persoane străine.
Răspunderea pentru asigurarea superiorităţii informaţionale asupra
adversarilor potenţiali şi a altor forţe ostile revine şefilor structurilor de informaţii
specializate, aceasta trebuind să fie urmărită cu consecvenţă atât pe timp de pace,
cât şi în situaţii de criză sau de conflict militar.
Fragilitatea superiorităţii informaţionale este dată de calitatea informaţiei de
a fi obţinută în timp real, cu forţele şi mijloacele structurilor de informaţii
specializate, precum şi din surse deschise sau primite de la organele cu care
cooperează. Caracterul nonlinear al acesteia determină ca mici intrări de informaţie
să poată produce efecte disproporţionate atât pe timp de pace sau criză, dar mai
ales pe timpul conflictului militar.
Un rol important îl are stabilirea din timp de pace, prin legi, regulamente şi
instrucţiuni, a cerinţelor de informaţii privind securitatea naţională, diferenţiat pe
domenii de activitate şi eşaloane ierarhice de conducere, a modalităţilor şi
răspunderilor pentru obţinerea acestora, precum şi a conţinutului lor informaţional,
forma de prezentare şi operaţiile de prelucrare la care sunt supuse.
În acest sens, trebuie avut în vedere că implementarea tehnologiei moderne a
informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi a metodelor de management moderne
constituie o componentă esenţială a definirii forţei.
Experienţa dobândită privind asigurarea securităţii naţionale a dovedit că
organizarea necorespunzătoare a sistemelor informaţionale, lipsa de preocupare pentru
funcţionarea acestora şi înlăturarea defecţiunilor ce pot apărea, constituie cauza
principală a lipsei de informaţii relevante şi a imposibilităţii dobândirii superiorităţii
informaţionale. Trebuie să se aibă în vedere că informatica şi comunicaţiile moderne,
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deşi au un rol hotărâtor, prezintă şi numeroase vulnerabilităţi tehnologice care trebuie
diminuate sau înlăturate prin măsuri organizatorice si tehnice adecvate.
Chiar dacă nu sunt supuse atacului informaţional al adversarilor potenţiali,
bazele de date şi software-urile pot crea neajunsuri serioase în cazul când nu sunt
organizate, realizate şi exploatate corespunzător. Principala răspundere pentru
funcţionarea lor eficientă revine personalului de specialitate din sistemul
informaţional, mai ales inginerilor, analiştilor şi programatorilor, precum şi
operatorilor de la mijloacele de comunicaţii. Corelat cu aceasta, un impact major
asupra informaţiilor îl are realizarea unei securităţi reduse a informaţiilor în toate
verigile sistemelor informaţionale, care creează posibilitatea de acces neautorizat şi
de transmitere la adversar a unor date, din cauza lipsei de loialitate a unor persoane
care sunt implicate în vehicularea fluxurilor de informaţii.
Totodată, există şi cauze tehnice care pot constitui ameninţări informaţionale
interne, rezultate mai ales din dotarea necorespunzătoare cu echipamente moderne
de culegere, transmitere şi prelucrare a informaţiei, precum şi a unor loturi de
rezervă pentru acestea.
Se impune, aşadar, efectuarea unor cheltuieli importante pentru dotarea
sistemelor informaţionale cu tehnică modernă, pentru că succesul în realizarea
securităţii naţionale se obţine cu un preţ ridicat.
 Ameninţări informaţionale externe
Ameninţările informaţionale externe cuprind ansamblul acţiunilor specifice,
executate de adversarii potenţiali şi forţele ostile ţării noastre pentru interzicerea sau
în-greuierea executării funcţiilor decizionale şi operaţionale privind securitatea
naţională. Acestea urmăresc limitarea sau excluderea activităţilor proprii privind
culegerea de informaţii, deteriorarea sau distrugerea senzorilor şi a altor surse de date şi
interzicerea funcţiilor informaţionale privind securitatea naţională.
Conform concluziilor formulate în literatura de specialitate10, principalele
ameninţări informaţionale externe asupra structurilor decizionale şi acţionale
privind securitatea naţională sunt următoarele:
- atacul fizic împotriva surselor de date şi a mijloacelor de transmitere,
prelucrare şi afişare a informaţiilor;
- atacul electronic asupra mijloacelor de culegere, transmitere şi
prelucrare a informaţiilor;
- atacul cibernetic împotriva sistemelor informaţionale ale structurilor
de informaţii pentru securitatea naţională şi cele ale organizaţiilor economice,
financiare, diplomatice etc.;
- pirateria software;
10

J. S. Gansler, H. Binnendjic, Infromation Assurance, Trend in Vulnerabilities, Threat and Technologies.
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- atacul fizic şi electronic asupra organelor decizionale ale statului
nostru (preşedinţie, parlament, guvern etc.) privind securitatea naţională;
- atacul psihologic asupra tuturor structurilor decizionale şi acţionale ale
ţării noastre (politice, economice, sociale, de apărare etc.)
Aceste ameninţări nu sunt noi, ele fiind generate de însăşi dezvoltarea
societăţii informaţionale, dar trebuie cunoscute, studiate cu atenţie şi stabilite cu
precizie măsurile corespunzătoare pentru combaterea lor. Să luăm act că în
conflictul din Ucraina, Federaţia Rusă a folosit, pe larg şi eficient, mare parte din
acţiunile radioelectronice şi cibernetice, inclusiv atacul psihologic.
Este cunoscut că obiectul culegerii de informaţii pentru securitatea naţională
constă în asigurarea cunoaşterii exacte a situaţiei internaţionale, mai ales în zona de
interes a României, Uniunii Europene şi NATO, precum şi a situaţiei interne din
ţara noastră şi din ţările vecine, realizându-se astfel anticiparea acţiunilor agresive
ale adversarilor potenţiali sau ale unor grupuri ostile şi prevenirea surprinderii.
În prezent11 securitatea se identifică cu protecţia a tot ceea ce afectează
bazele înseşi ale statului şi organizaţiilor internaţionale la care am aderat şi cu care
executăm acţiuni în comun.
Această evoluţie a modificat şi obiectivele serviciilor de informaţii, care nu
se mai concentrează atât de mult pe informaţii despre parametrii militari şi
strategici ai unor terţe ţări, cât mai ales pe aspecte şi fenomene economice, sociale
şi politice a căror logică de acţiune răspunde unor modele şi condiţii diferite şi, în
special, cu mult mai imprevizibile decât în trecut.
Se dovedeşte că existenţa unor informaţii sigure, complete şi oportune
constituie suportul principal al conducerii şi coerenţei proceselor decizionale
privind securitatea naţională. De aceea, atacul fizic al adversarilor potenţiali şi
grupurilor ostile împotriva surselor şi mijloacelor pentru obţinerea informaţiilor
constituie, probabil, principala vulnerabilitate pentru sistemele informaţionale de
orice natură, din ţara noastră.
Atacul electronic asupra mijloacelor de culegere, transmitere şi prelucrare a
informaţiilor se bazează pe utilizarea de energii electromagnetice înalte (lasere, arrne
cu frecvenţe radio, arme cu microunde etc.) pentru neutralizarea sau distrugerea
mijloacelor electronice (radare, senzori, staţii radio, radiorelee, calculatoare etc.)
utilizate în sistemele informaţionale şi afectarea biofizică a personalului.
Apreciem că acest atac constituie ameninţarea fizică principală asupra
mijloacelor tehnice ale sistemelor informaţionale existente la structurile de
informaţii privind securitatea naţională.
11

Doctrina naţională a informaţiilor pentru securitate, Editura SRI, Bucureşti, 2004.
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Protecţia împotriva acestor arme, care atacă echipamentele tehnice şi
personalul sistemelor informaţionale, are un rol hotărâtor pentru funcţionarea
neîntreruptă a mijloacelor electronice utilizate pentru culegerea, transmiterea,
prelucrarea şi diseminarea informaţiilor.
Atacul cibernetic asupra structurii informaţionale a securităţii naţionale
reprezintă o ameninţare deosebit de importantă, care are în vedere „spaţiul virtual"
ce vizează mai ales produsele software şi firmware, protocoalele şi bazele de date
ale sistemelor informatice utilizate în reţelele de calculatoare şi de comunicaţii.
Acţiunile externe specifice atacului cibernetic au în vedere reducerea însemnată a
posibilităţilor de efectuare corectă a serviciilor în cadrul sistemului informaţional,
deteriorarea software-ului de aplicaţie ce are, de regulă, caracter confidenţial sau
secret, pentru a genera informaţii greşite din datele prelucrate.
Aceste ameninţări externe sunt favorizate de neaplicarea unor reguli sigure
de protecţie şi securizare a informaţiilor pe timpul transmiterii şi prelucrării datelor
culese de către surse. Ele fructifică lacune şi/sau slăbiciuni existente în structura
sistemului de securitate a reţelelor proprii de comunicaţii şi calculatoare.
Atacul cibernetic are legătură cu pirateria software12, care poate fi
desfăşurată de agresori locali sau plasaţi în orice puncte din spaţiul interconectat al
informaţiei şi urmăresc, după caz, paralizarea completă a sistemelor informatice
sau defectarea (căderea) lor intermitentă, la momente de timp dinainte stabilite.
Atacul cibernetic urmăreşte şi deteriorarea programelor (sistemelor expert)
folosite în procesele decizionale şi acţionale privind securitatea naţională, ceea ce
depăşeşte cu mult sfera informaţională propriu-zisă şi poate genera decizii greşite
care, într-o formă sau alta, să avantajeze adversarii potenţiali.
Atacul împotriva capacităţii de conducere a organelor centrale şi locale ale
ţării urmăreşte neutralizarea sistemelor decizionale, personalului şi tehnicii, precum
şi a comenzii structurilor operaţionale subordonate acestora, pentru paralizarea
activităţilor privind securitatea naţională (siguranţa cetăţenilor, ordine publică,
apărare, situaţii de urgenţă etc.) a celor economice, financiare, sociale etc. Este
îndreptat asupra capacităţilor fizice şi intelectuale ale conducătorilor, funcţionarilor
din administraţia de stat şi locală, personalului de ordine publică, apărare şi
intervenţie în situaţii de urgenţă.
Ca metodă de acţiune, adversarii potenţiali sau grupurile ostile pot folosi
capturarea unora dintre persoanele de conducere, parlamentari, miniştri, diplomaţi,
ofiţeri superiori etc. pentru dezorganizarea diferitelor domenii de activitate şi/sau
atacul pentru influenţarea stării biofizice a întregului personal pentru scoaterea lui
definitivă sau temporară din activităţile desfăşurate.
12 J. S. Gansler, H. Binnendjic, Infromation Assurance, Trend in Vulnerabilities, Threat and Technologies.
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La această ameninţare contribuie practic şi atacul psihologic, care se bazează
pe folosirea informaţiilor împotriva minţii umane, pentru a modifica sau anula
percepţii, atitudini sau comportamente ale oamenilor. Ca urmare, pot apărea erori
umane în procesele decizionale şi de comandă-control, care vor diminua
capacitatea de conducere a statului şi a diferitelor domenii de activitate.
Pentru legătura organelor centrale ale statului cu cele ale Uniunii Europene,
NATO şi ale altor organisme internaţionale, precum şi pentru legăturile
diplomatice etc. un rol important îl au reţelele radio pe unde scurte care pot fi
neutralizate prin schimbarea caracteristicilor electrice ale ionosferei.
Existenţa în sistemele de asigurare a informaţiilor şi de comunicaţii ale
sistemelor informaţionale privind securitatea naţională a unor radare, staţii radio şi
radio-relee care funcţionează cu frecvenţe radio de înaltă energie şi folosesc antene
cu câştig foarte mare, poate constitui un risc important pentru personalul de
exploatare şi unele categorii de aparatură electronică, în principal calculatoare, din
compunerea acestora. Rezultă că sistemele informaţionale ale structurilor de stat
privind securitatea naţională pot avea unele vulnerabilităţi ce pot fi exploatate de către
adversari sau grupuri ostile, dar şi de persoane din interiorul acestora, rău intenţionate.
Cunoaşterea vulnerabilităţilor şi ameninţărilor informaţionale permite luarea
de măsuri severe, organizatorice şi tehnice, pentru diminuarea sau înlăturarea
completă a acestora.
Măsuri de protecţie a sistemelor şi reţelelor militare şi speciale
Protecţia sistemelor informaţionale se referă la luarea unor măsuri speciale
de apărare a datelor vehiculate prin acestea, prin intermediul echipamentelor de
prelucrare automată a datelor, software de sistem si de aplicaţie, precum şi al
comunicaţiilor.
Cinci valori patrimoniale ale sistemelor informaţionale (echipamente,
software, materiale, date, servicii) pot constitui ţinta următoarelor ameninţări:
pierdere, respingere (nerecunoaştere), compromitere şi corupere.
Securitatea sistemului informaţional pentru securitatea naţională depinde de
dinamica sa, iar ameninţările asupra acestuia sunt îndreptate împotriva structurilor
organizatorice, echipamentelor, programelor de aplicaţie şi sistemului de operare,
materialelor utilizate în reţelele de calculatoare, informaţiilor memorate pe diverse
suporturi magnetice, hârtiilor de valoare aflate în sistem sau a serviciilor prestate
de componentele acestuia.
Enumerarea principalelor măsuri de protecţie a informaţiilor13 în sistemele
informaţionale se prezintă în figura următoare:
13

Information Protection Capabilities, Joint Doctrine Encyclopedia, US Army, 1997.
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Dezinformarea
adversarilor asupra
sistemelor
informaţionale

Utilizarea de
mijloace tehnice cu
probabilitate redusă
de interceptare şi
detectare

Controlul permanent
al emisiilor
electronice şi
procedurilor de
lucru

Securitatea
comunicaţiilor prin
mijloace electronice
COMSEC
Securitatea
calculatoarelor şi
reţelelor de
calculatoare
COMPUSEC

Proceduri pentru
asigurarea
securităţii
proceselor
informaţionale

PROTECŢIA
INFORMAŢIILOR ÎN
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INFORMAŢIONALE

Identificarea şi
eliminarea
vulnerabilităţilor
aparaturii şi
sistemelor
informaţionale

Executarea
transmisiilor cu
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de detecţie şi
interceptare

Protecţia fizică a
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Eliminarea radiaţiilor
parazite ale
aparaturii
electronice
TEMPEST

Criptarea /
ascunderea
conţinutului
informaţiilor

Fig. 1. Principalele măsuri de protecţie a informaţiilor în sistemele informaţionale
În general14, ameninţările privind securitatea sistemelor informaţionale şi a
informaţiilor vehiculate prin acestea pot fi grupate astfel:
- pierderea unor echipamente sau componente fizice;
- respingerea serviciilor;
- folosirea neautorizată a echipamentelor;
- accesarea informaţiilor clasificate;
- modificarea neautorizată a informaţiilor;
- pierderea informaţiilor;
- folosirea neautorizată a informaţiilor;
- aflarea neautorizată a secretelor privind produsele software utilizate;
- modificarea neautorizată a programelor utilizatorilor;
- pierderea sau folosirea neautorizată a produselor software.
Perimetrul sistemelor informaţionale, în care sunt păstrate şi vehiculate
informaţiile clasificate, trebuie să fie zonat, în principiu, existând trei zone de
securitate, anume: clasa I, clasa a II-a si zona administrativă.
14

D. Oprea, op. cit., p. 38.
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Se va organiza o evidenţă strictă asupra documentelor clasificate si a persoanelor
autorizate care au avut acces la acestea, pentru a se evita compromiterea accidentală
sau intenţionată a informaţiilor, organizându-se, în acest scop, monitorizarea lor
continuă şi neîntreruptă.
Preocupările pentru protecţia informaţiilor clasificate în sistemele informaţionale
s-au amplificat considerabil odată cu trecerea la prelucrarea automată a datelor, întrucât:
- densitatea informaţiei este mult mai mare decât în sistemele clasice
bazate pe hârtie, iar suporturile magnetice actuale (mai ales memory stick) cu
capacităţi de ordinul zecilor de gigabaiţi pot memora cantităţi foarte mari de
informaţie, ce poate fi sustrasă cu relativă uşurinţă;
- dispare transparenţa documentelor;
- accesarea datelor în sistemele de calcul moderne se poate efectua cu
mai mare uşurinţă prin accesul neautorizat al unor persoane externe sau din cadrul
organizaţiei privind securitatea naţională;
- eventualele atacuri cibernetice asupra sistemelor de calcul pe care sunt
stocate informaţiile sunt greu de depistat;
- remanenta suporturilor magnetice, după ce au fost şterse, poate
constitui o cale sigură de a reface informaţiile înregistrate anterior;
- existenţa în memoriile calculatoarelor a informaţiilor de sinteză
(agregate) cu valoare decizională ridicată permite obţinerea prin activităţi criminale
a unor date utilizabile direct de către adversari;
- comunicaţiile şi reţelele de calculatoare au devenit tot mai performante, dar
prezintă şi vulnerabilităţi însemnate, ceea ce permite ca atacurile informaţionale asupra
acestora să se poată efectua în principal prin acţiuni cibernetice din orice loc de pe globul
pământesc;
- standardele de securitate a informaţiilor în sistemele informaţionale
existente nu permit o protecţie sigură a acestora şi necesită cheltuieli foarte mari şi
specialişti cu înaltă calificare, măsuri care sunt greu de realizat.
Mecanismele de protecţie utilizate în sistemele informaţionale trebuie să fie cât
mai simple, uşor de întrebuinţat, să ofere un număr cât mai mic de erori sau alarme
false şi să demonstreze completitudine, caracterizată printr-o funcţionare normală
permanentă şi corectă, prin oferirea răspunsurilor anticloate la înregistrarea unor
intenţii frauduloase. Mecanismul de protecţie trebuie să aibă o perioadă cât mai mare
de supravieţuire şi să asigure permanent un nivel determinat al protecţiei. De asemenea,
trebuie să ofere soluţii de funcţionare normală a echipamentelor sistemului
informaţional în situaţia întreruperii alimentării cu energie electrică a acestora,
defectării sistemului de comunicaţii şi variaţiilor bruşte ale temperaturii.
Apreciem că protecţia componentelor sistemelor informaţionale privind
securitatea naţională împotriva atacurilor informaţionale, cu precădere împotriva
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celor electronice şi cibernetice, trebuia să constituie preocuparea principală a
tuturor specialiştilor din domeniile informaţiilor, comunicaţiilor şi informaticii,
întrucât globalizarea ameninţărilor la adresa acestora poate produce efecte
dezastruoase, ce afectează grav securitatea naţională.
De aceea, proiecţia sistemelor informaţionale privind securitatea naţională
trebuie să aibă în vedere ansamblul mijloacelor tehnice al celor trei componente
principale ale acestora, anume:
- subsistemul de asigurare a informaţiilor;
- subsistemul de comunicaţii;
- subsistemul reţelelor de calculatoare (informatic).
Subsistemul de asigurare (culegere) a informaţiilor este cel care dă semnificaţia
şi importanţa sistemelor informaţionale, întrucât el furnizează materia primă (date
şi informaţii) care priveşte securitatea naţională.
Mijloacele tehnice moderne utilizate pentru culegerea informaţiilor sunt
numeroase şi se bazează pe utilizarea celei mai înalte tehnologii rezultată din simbioza
electronicii, comunicaţiilor moderne şi informaticii. Ca urmare, ele prezintă anumite
vulnerabilităţi care pot fi exploatate în cadrul războiului informaţional al adversarilor
potenţiali (reali), prin atacarea lor fizică, electromagnetică sau cibernetică.
Scoaterea din funcţiune a unora dintre acestea poate cauza întreruperea unor
fluxuri informaţionale, datorită împiedicării funcţionării surselor de informaţii,
respectiv senzori, mijloace de ascultare şi supraveghere, aparatură de goniometrare
şi de obţinere a imaginilor etc. Principalul mijloc de protecţie a acestora constă în
paza şi apărarea lor neîntreruptă, precum şi dispunerea echipamentelor în locuri
(spaţii) protejate faţă de impulsurile electromagnetice şi energiile de mare putere.
 Protecţia împotriva interceptării radiaţiilor parazite
Radiaţiile (emisiunile) compromiţătoare sunt constituite din semnale neintenţionate
care, dacă sunt interceptate şi analizate, asigură dezvăluirea conţinutului informaţiei
transmise, recepţionate, supuse prelucrării sau altor operaţiuni în echipamentele
sistemelor de comunicaţii şi de calcul. Studiul efectuat asupra domeniului menţionat
este cunoscut sub denumirea de TEMPEST (Transient Electro Magnetic Pulse
Emanation Standardizing), care defineşte ansamblul investigaţiilor, studiilor şi
controlului asupra radiaţiilor compromiţătoare ale echipamentelor electronice.
Protecţia15 împotriva interceptării şi analizei radiaţiilor parazite pe timpul
funcţionării acestora se realizează prin:
- diminuarea nivelului radiaţiilor parazite până la valorile prevăzute prin
standarde şi norme de specialitate;
- limitarea accesului personalului neautorizat în raioanele de instalare a
echipamentelor de comunicaţii şi de calcul şi eliminarea din aceste raioane a
15

AR 381-14(S), Technical Surveillance Countermeasures and TEMPEST, SUA, 1998
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oricăror aparate capabile să înregistreze şi să retransmită radiaţiile parazite la
distante convenabile adversarilor;
- măsurarea continuă a nivelului radiaţiilor parazite în gamele de lucru ale
echipamentelor de comunicaţii şi adoptarea unor măsuri organizatorice şi tehnice
severe pentru eliminarea sau reducerea posibilităţilor de interceptare a acestora;
- pregătirea temeinică a personalului de exploatare asupra măsurilor de
protecţie a echipamentelor de comunicaţii şi de calcul.
 Protecţia fizică a personalului şi echipamentelor tehnice
Protecţia fizică reprezintă o componentă importantă a managementului
sistemului informaţional, care se realizează prin monitorizarea umană şi/sau
electronică a zonei protejate, folosirea de bariere şi proceduri standardizate, chei de
control, documente de acces specializate, iluminări şi alte soluţii care interzic
accesul neautorizat.
În general, protecţia fizică trebuie să asigure:
- securitatea personalului şi compartimentarea strictă a accesului la
echipamentele de comunicaţii şi de calcul;
- protecţia împotriva acţiunilor de spionaj, sabotaj, defectare şi furt;
- reducerea expunerii la ameninţări care pot cauza refuzul serviciilor sau
alterarea neautorizată a informaţiilor;
- controlul şi supravegherea continuă a echipamentelor şi a locurilor de
lucru ale personalului (monitorizarea video);
- reinscripţionarea cheilor de criptare după fiecare oprire a echipamentelor
criptografice;
- asigurarea pazei neîntrerupte şi apărării punctelor cheie ale sistemelor
de comunicaţii şi reţelelor de calculatoare.
Securitatea, din punctul de vedere al personalului, trebuie să aibă în vedere
următoarele activităţi:
- selecţia;
- verificarea prin prisma securităţii;
- supravegherea continuă;
- instruirea şi conştientizarea.
Rezultă că protecţia informaţiilor şi a sistemelor informaţionale privind
securitatea naţională împotriva operaţiilor informaţionale ofensive ale adversarilor
potenţiali este o măsura defensivă absolut necesară în toate situaţiile.
5. Concluzii şi propuneri
Din tratarea teoretică a problematicii privind importanţa doctrinară şi
acţională a războiului informaţional în viziunea Alianţei Nord-Atlantice şi,
implicit, în concepţia de transformare a Armatei României, precum şi a celei
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referitoare la asigurarea informaţională a securităţii naţionale rezultă, evident,
unele concluzii, esenţializarea acestora permiţându-ne să apreciem că:
- informaţia este, fără îndoială, un element esenţial al factorului de putere,
oricare ar fi domeniul de manifestare, dar nu este suficientă deţinerea ca atare a
acesteia, utilizarea ei oportună confirmând, de fapt, eficacitatea şi puterea
utilizatorului informaţional;
- în contextul extrem de alert al noii revoluţii informaţionale, revoluţie care,
practic, determină libertatea neîngrădită a cunoaşterii în geopolitica globalizării,
războiul informaţional reprezintă componenta sau, după caz, dominanta oricărei
confruntări, indiferent de domeniul în care se manifestă: social, militar, economic,
fizic etc.;
- în actualul context informaţional global, dar şi al unei acerbe competiţii
desfăşurate la nivelul tuturor subsistemelor sistemului social global, inclusiv, evident, a
celui militar, războiul informaţional este, deopotrivă, omniprezent, inevitabil şi continuu;
- scopul organic al războiului informaţional, în oricare din formele sub care
se poate desfăşura operaţional-ofensiv sau defensiv, constă în dobândirea
superiorităţii informaţionale, cu consecinţe în afirmarea superiorităţii/victoriei în
domeniul căruia îi este subsumat, în cazul nostru, cel privind securitatea naţională;
- imposibilitatea practică de a-l limita în vreun fel, ca arie de desfăşurare,
spaţialitate şi obiectivele urmărite, indiferent de domeniul în care se manifestă şi în care
este utilizat, conferă războiului informaţional atributele spaţiale ale globalizării, putând
considera, pe drept cuvânt, că este, deopotrivă, vector şi consecinţă a acesteia;
- în ceea ce priveşte armele şi tehnicile utilizate în războiul informaţional,
acestea nu au nicidecum un caracter imuabil, dincolo de cele deja consacrate, fiind
posibilă, în circumstanţe imprevizibile, apariţia unor „arme”, instrumente şi tehnici
necunoscute încă de ducere a războiului informaţional, inclusiv prin utilizarea unor
noi principii ale fizicii;
- din perspectiva împlinirilor tehnologiei postmoderne, războiul informaţional
pune în evidenţă atât virtuţile incontestabile ale revoluţiei informaţionale, cât şi limitele
acesteia în contextul înfruntărilor care o exprimă deopotrivă;
- războiul informaţional şi informaţia, în sensul cognoscibil al practicii umane,
sunt unii dintre vectorii cei mai determinanţi ai noii revoluţii în afacerile militare;
- în asigurarea informaţională a securităţii naţionale, resursele informaţionale
au un rol decisiv, calitatea şi oportunitatea acestora relevând capacitatea
structurilor de informaţii ale statului, precum şi nivelul de racordare instituţională
la rigorile aplicate ale revoluţiei informaţionale;
- conţinutul informaţiilor care alimentează afirmarea complexă a securităţii
naţionale este extrem de eterogen, practic nedefinit şi neprincipializat doctrinar,
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motiv pentru care, în perspectiva coagulării sistemice a acestei problematici,
apreciem că este util să se procedeze la sistematizarea criterială coerentă a acestora;
- eficienţa asigurării informaţionale a securităţii naţionale depinde, decisiv,
de capabilităţile decizionale ale structurilor instituţionale împuternicite cu
asemenea responsabilităţi;
- explozia informaţională, fără precedent, ca amploare şi anvergură, în istoria
umanităţii, îngreuiază obţinerea conţinutului util al informaţiilor prin care asigurăm
securitatea naţională, realitate care impune utilizatorilor avizaţi ai informaţiilor
dobândite, un discernământ profesional desăvârşit;
 Pe baza concluziilor formulate în urma studiului multilateral al
literaturii de specialitate considerăm că putem formula următoarele propuneri:
- detalierea conceptului de război informaţional, în accepţiunea utilizării
sale pentru asigurarea securităţii naţionale, în funcţie de cele trei situaţii majore în
care poate fi utilizat: la pace, în situaţii de criză şi în caz de război;
- studiul sistematic al conţinutului asigurării informaţionale a securităţii
naţionale, cu luarea în consideraţie a tuturor domeniilor care contribuie la aceasta şi
a necesităţilor lor de informare, comandă şi control, precum şi a măsurilor de
protecţie a reţelelor de comunicaţii şi de calculatoare aferente;
- includerea securităţii informaţiilor printre priorităţile naţionale;
- problematica războiului informaţional să devină disciplină obligatorie
de studiu în toate structurile de învăţământ ale instituţiilor care răspund pentru
securitatea naţională;
- în cadrul măsurilor privind pregătirea ţării pentru apărare (exerciţii,
aplicaţii etc.) să fie incluse şi acţiunile de descoperire şi contracarare a
ameninţărilor informaţionale privind securitatea naţională;
- studiul temeinic al normelor şi instrucţiunilor NATO privind războiul
informaţional, de către toate structurile privind securitatea naţională, în părţile ce le
privesc;
- pregătirea personalului de informatică care exploatează reţelele de
calculatoare ale structurilor din sistemul securităţii naţionale pentru prevenirea şi
lichidarea atacurilor cibernetice;
- corelarea doctrinară şi operaţională a războiului informaţional, ca
formă a luptei armate, cu principalele forme de luptă utilizate în prezent, dar şi cu
legile şi principiile luptei armate, avându-se însă în vedere şi posibilităţile de
utilizare independentă a acestuia;
- protecţia împotriva ameninţărilor informaţionale să constituie o
preocupare continuă a tuturor structurilor care răspund de securitatea naţională, dar
şi a celorlalte organizaţii, atât pe timp de pace, dar mai ales în situaţii de criză şi
conflict militar;
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- procurarea şi dotarea cu mijloace moderne de război informaţional
defensive, dar şi ofensive a principalelor structuri ale statului care răspund de
securitatea naţională.
- studierea acţiunilor de război informaţional desfăşurate în ultimele
conflicte, inclusiv în cazul crizei din Ucraina cu implicarea masivă a Federaţiei Ruse.
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VULNERABILITĂŢILE DEMOCRAŢIILOR OCCIDENTALE
VALORIFICATE DE JIHADIŞTI ÎN LUPTA
PENTRU INSTITUIREA CALIFATULUI MONDIAL
THE VULNERABILITES OF THE WESTERN DEMOCRACIES
EXPLOITED BY THE JIHADISTS IN ORDER TO INSTALL
THE WORLD CALIPHATE”
General (r) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU*
Rezumat: Jihadul islamic erodează lumea contemporană dar pentru a emite sentinţe
sau după caz, formule terapeutice se impune mai întâi cunoaşterea maladiei.
Cuvinte-cheie: Califat; Jihad; Islam; UE; SUA.
Abstract: The Islamic Jiha erodes the contemporany world, but before possing sentences or,
according to case, issuing healing prescriptions, knowing of the disease is needed.
Keywords: Caliphate; Jihad; Islam; European Union; United States of America.

„L

umea după 11 septembrie este conştientă că securitatea va fi o
marfă preţioasă, deci trebuie îngrijită, protejată, administrată dacă
vrem să supravieţuim.”1
Jihadul este o epidemie, un concept la care se raportează viaţa şi siguranţa
lumii. Deviza lor este:
 Allah este ţinta noastră;
 Profetul este modelul nostru;
 Coranul este conştiinţa noastră;
 Războiul sfânt este calea noastră;
 Martiriul este dorinţa noastră.
,,Jihadul islamic erodează lumea contemporană dar pentru a se emite sentinţe
sau după caz, formule terapeutice se impune mai întâi cunoaşterea maladiei”2
Pentru combaterea acestui fenomen complex, greu de descris, înţeles, se
impune cu stringenţă analiza facilităţilor, avantajelor de care profită teroriştii, care
*

Prof. univ. dr., Universitatea Biotera, email: rector@bioterra.ro.
James Canton. Provocările Viitorului. Principalele tendinţe care vor reconfigura lumea în
următorii: 5, 10, 20 de ani, Ed. Polirom, Bucureşti, 2010, p. 246.
2 Dumitru Chican. Jihad sau drumul spre Djana. Ed. Corint, Bucureşti 2011, p. 15.
1
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pot avea chiar cetăţenie americană, britanică sau franceză etc., trăiesc printre noi,
sunt greu de identificat înainte de a se manifesta cu rezultatele ştiute.
Apreciem că cele mai importante facilităţi pentru teroriştii de orice orientare
ar putea fi:
 Democraţiile sunt mai interesante pentru terorişti ca zone de acţiune
decât regimurile autoritare, cu atât mai mult militare;
 Profită de avantajele oferite de unele frontiere ale statelor, mai puţin
protejate, de unele materiale moderne, arme şi explozibil de plastic greu de detectat etc.;
 Posibilitatea recurgerii la ADM, lumea modernă fiind foarte
vulnerabilă la un simplu sabotaj de energie electrică, gaze naturale, apă etc.;
 Terorismul a devenit o meserie ca oricare alta ,,ba chiar din cele mai
căutate în viitorul nu prea îndepărtat”3.
Pregătirea teroriştilor se desfăşoară, după o severă selecţie, în centre speciale
aflate în multe state ale lumii: Afganistan, Sudan, Iran, Yemen, Libia, Siria, Irak,
Pakistan etc.
Terorismul a devenit foarte vizibil prin consecinţe şi mediatizare excesivă
mai ales în zilele noastre.
Structura piramidală de organizare a fost înlocuită în cele mai multe
organizaţii, cu cea pe bază de celule, mai uşor de utilizat, mai greu de descoperit
sau un sistem mixt.
Ţintele s-au diversificat, constând în simboluri, aşa cum a fost în SUA,
Spania, Corsica, Rusia etc.:
 Ambasadele, reprezentanţii acestor state;
 Clădiri administrative;
 Forţe de ordine, militare, ori de securitate;
 Instituţii de presă;
 Simboluri politice;
 Lăcaşe de cult, publice etc.
Specializarea (diviziunea muncii) în organizaţiile teroriste:
 Supravegherea, culegerea de informaţii despre ţintă;
 Valorificarea acestora;
 Transportul de arme, explozibili, bani etc.;
 Executarea propriu-zisă;
 Planificarea acţiunilor;
 Relaţia cu mass-media.
3

Ibidem, pct. 1.
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Se vizează daune cât mai mari, în materiale şi de vieţi omeneşti pentru un
impact mediatic cât mai mare.
SUA, Occidentul, alte state nu mai sunt nişte fortăreţe.
Inamicul, teroristul este prezent nicăieri şi oriunde.
Proliferarea ADM şi posibilităţile nonstatale să le procure, aşa cum au
încercat unii reprezentanţi ai Al-Qaida.
Oricum lumea nu mai este cum a fost.
Răspunsurile la atacurile teroriste sunt diferite între SUA şi UE.
Marea mobilitate şi flexibilitate a noii organizări a teroriştilor creează mari
probleme forţelor speciale.
Dialogul între religii şi civilizaţii rămâne la stadiul de monolog despre dialog
şi de acestea profită jihadiştii.
Globalizarea fenomenului terorist.
Valurile de violenţă anticreştină din Orient în mod deosebit, dar şi din Asia
de est, din lumea musulmană.
Se profită de generaţiile a doua sau chiar a treia, stabilite în Occident,
precum şi de atacurile comise de acestea.
Europa a devenit şi convinge în continuare că este una dintre cele mai fertile
pepiniere planetare de recrutare a islamiştilor în rândurile Al-Qaida.
De fapt imigraţia merge împreună cu Jihadul Islamic, iar avertismentele unor
oameni de seamă ai Europei, precum: Gl. Charles De Gaulle, Papa Ioan Paul al IIlea s-au concretizat puţin câte puţin. Numărul musulmanilor din Europa de Vest a
crescut continuu, depăşind 25-30 de milioane: Franţa aproape 7 milioane,
Germania = 6-7 milioane, Marea Britanie = 2,6 milioane, Italia = 1,5 milioane,
Olanda, Belgia, Spania, la care se adaugă statele musulmane din Europa: Albania,
Kosovo, Bosnia şi alte state europene.
Islamul este a doua religie în Europa şi în lume.
De mai mulţi ani a luat fiinţă Al-Qaida Albă, prin recrutarea unor bărbaţi şi
femei europene, fără caziere, cu trăsături europene, inclusiv având pielea albă din
Caucaz, Albania, Kosovo, Bosnia, Uzbekistan etc., pentru a se pierde relativ uşor
în mulţimile din Occident şi posibilitatea de a opera în voie în toată lumea.
O veritabilă economie a terorii, cu un PIB, până la 11 septembrie 2001 de
500 miliarde de $, din care 1/3 din activităţi ilicite, criminale, răscumpărări de
ostatici, droguri, prostituţie etc.
Noi generaţii de jihadişti, convertiţi relativ uşor la islam în Occident,
inclusiv indivizi cu o stare materială destul de bună, o pregătire peste medie şi
relativ inteligenţi formal în societăţile europene.
Utilizarea curierilor transportatori de lichidităţi, cu utilizări şi întâlniri
tainice, chiar în lăcaşe de cult, alte locuri publice.
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Măsuri deosebite contrainformative, cu verificări la fiecare şase luni sau
oricât este nevoie pentru descoperirea cârtiţelor infiltrate în grupările teroriste.
Teroriştii mai profită şi de alte minusuri din SUA şi Occident, precum:
 Nevoia de armonizare a sistemelor juridice;
 Cooperarea diplomată;
 Relaţiile public-privat;
 Securizarea frontierelor externe ale UE;
 Terorismul cibernetic etc.
Unele partide de guvernământ, ONG-uri din UE recomandă din nefericire
unele măsuri aproape hilare în învăţământul din Occident, cum ar fi: profesorii să
evite autorii consideraţi ca ofensatori la adresa musulmanilor; sărbătorile
musulmane să devină oficiale şi pentru statele respective etc.
Organizaţiile teroriste nu duc lipsă de candidaţi pentru îndeplinirea
scopurilor presupuse, drept urmare mii de foşti luptători din fostele armate
combatante ale statelor care au luptat în Irak, Afganistan, Kosovo etc. s-au înrolat
în unităţile aşa zisului Stat Islamic.
Recruţii acceptă înrolarea din motive personale sau de grup:
 Conflicte de natură etnică;
 Situaţia materială precară;
 Abuzuri la care au fost supuşi;
 Pierdut rude apropiate;
 Fără niciun viitor;
 La îndemnul imamilor, al religiei în general.
Al-Qaida a profitat şi de faptul că în zona Afganistanului de centru şi de est,
partea de vest a Pakistanului, s-au cultivat suprafeţe mari de pământ cu maci, pe
care îi transformă în heroină de înaltă puritate, o posibilitate excelentă de a procura
banii necesari finanţării terorismului, în pregătire, asigurare logistică, executarea
atentatelor etc.
Al-Qaida procură banii necesari şi din tributul plătit de unele state din
Orientul mijlociu şi nu numai, pentru a împiedica Al-Qaida să înfiinţeze celule
teroriste pe teritoriul lor.
Ţelurile Al-Qaida sunt măreţe şi atrag aprobarea mujahedinilor:
 Înlăturarea de la putere a guvernelor islamice care au trădat şi a celor
moderate (Revoluţiile islamiste din Nordul Africii şi Orientul mijlociu);
 Distrugerea Israelului şi a SUA ca state;
 Abolirea graniţelor actuale şi formarea Califatului mondial, aşa cum
este prezentat în anexa 1.
Avantajele prezentate, din punct de vedere juridic, operativ, financiar, al
secretizării etc., le conferă organizaţiilor teroriste posibilităţile deosebite de a-şi
desfăşura activităţile în numele democraţiilor din SUA şi UE în mod deosebit.
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La toate acestea se daugă ideologia şi religia islamică, martiriul, Raiul,
răsplata dată eroilor supremi, marilor ideologi ai Islamului: Ibn Khaldun (marele
cărturar al lumii medievale), Sayyid Qutb, Maududi, care l-a influenţat atât de mult
pe Qutb, Khomeini, Abd al-Salam Faraj şi Abdullah Azzam care împreună cu
Osama bin Laden şi Ayman al-Zawahiri au luptat împotriva URSS, ultimul trecând
la conducerea Al-Qaida după uciderea ,,emirului Bin Laden”.
Osama aprecia că ,,în toată istoria Islamului nu există un singur exemplu de
convieţuire paşnică între Islam şi Occident”.4
Teroriştii au demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, după comiterea
atentatelor din 7 ianuarie 2015, la Paris, că imposibilul a devenit posibil şi acesta în
pofida Marşului solidarităţii din 11 ianuarie 2014, unde au participat peste 3,7
milioane de oameni, şefi de stat şi de guverne, un front comun împotriva
terorismului actual.
Aşadar trebuie să învăţăm să trăim cu teroriştii dar să nu uităm avertismentul
dur al atacurilor teroriste prezentate mai sus, la adresa securităţii europene şi
mondiale.5

4

Ibidem, pct. 1, p- 211.
Anghel Andreescu, Implicarea Organizaţiei Atlanticului de Nord în managementul situaţiilor de
criză determinate de combaterea terorismului şi a crimei organizate, articol în „Revista Ştiinţe
Militare”, nr.1/2015.
5
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Anexa nr. 1
PLANUL AL-QAIDA
Este un plan detaliat, pe o perioadă de douăzeci de ani (2001 - 2020), despre
cum se poate ajunge la victoria finală.
1. 2001 – 2003 = Trezirea
2. 2003 – 2006 = Descoperirea
3. 2006 – 2010 = Ascensiunea
4. 2010 – 2013 = Preluarea puterii
5. 2013 – 2016 = Naşterea Califatului
6. 2016 – 2020 = Victoria finală
- ,,Panorama”, Italia din 27.09.2006 – Marco De Martino
Titlu: ,,În 2020 Al-Qaida va cuceri lumea”
- Strategie pentru instruirea Împărăţiei lui Allah pretutindeni în lume
(Proiect al Fraţilor Musulmani, Elveţia 2002).
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CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA PERSPECTIVA NATO
ASUPRA RĂZBOIULUI HIBRID
CONSIDERATIONS REGARDING THE NATO PERSPECTIVE ON
HYBRID WAR
General de brigadă (r) prof. univ. dr. Viorel BUŢA*
Colonel drd. Valentin VASILE**
Rezumat: Pornind de la analiza sumară a strategiilor şi a tacticilor folosite pe
timpul conflictului din Ucraina, articolul prezintă principalele elemente constitutive ale
războiului hibrid, aşa cum sunt descrise în Declaraţia Summit-ului din Ţara Galilor, din
luna septembrie 2014, şi în alte documente NATO.
Autorii relevă ca fiind definitorie pentru războiul hibrid utilizarea integrată a
instrumentelor de putere non-militare (politice, diplomatice, economice, informaţionale) pentru
a substitui sau pentru a potenţa efectele operaţiilor desfăşurate de forţe paramilitare, speciale şi
convenţionale. Pentru a-şi îndeplini obiectivele, războiul hibrid valorifică diviziunile politice,
sociale şi interetnice, exploatează potenţialul mişcărilor insurgente, care militează pentru
autonomie lărgită sau pentru independenţă, şi afectează în cele din urmă integritatea şi
suveranitatea statelor membre ONU, pacea şi stabilitatea sistemului internaţional.
Contracararea războilului hibrid, ca şi a oricărei alte forme de război, este posibilă,
conchid autorii, prin respectarea strictă, de către toate statele, a Cartei Naţiunilor Unite şi a
dreptului internaţional - singura garanţie a menţinerii păcii şi securităţii în lume.
Cuvinte-cheie: Summit NATO; Ţara Galilor; război hibrid; elementele războiului
hibrid; contracararea războiului hibrid.
Abstract: From a brief analysis of the strategies and tactics used during the conflict
in Ukraine, the article presents the main constituents of hybrid war, as described in the
Wales Summit Declaration in September 2014, and in other NATO documents.
The authors note that the hybrid war is clearly defined by the integrated use of nonmilitary instruments of power (political, diplomatic, economic, informational) to substitute
or to achieve the full potential of operations carried out by paramilitary, special and
conventional forces. In order to achieve its objectives, hybrid war leverages political,
social and ethnic divisions, exploits the potential of insurgent movements striving for
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greater autonomy or indepedence, and finally affects the integrity and sovereignty of the
UN member states, peace and stability of the international system.
The authors conclude that, like countering any other form of war, countering
hybrid war is possible by the strict adherence of all the states to the United Nations Charter
and international law - the only guarantee of maintaining peace and security in the world.
Keywords: NATO Summit; Wales; hybrid war; hybrid war constituents; countering
hybrid war.

Introducere

Î

n anul 2014, agravarea situaţiei de securitate, încălcarea suveranităţii şi
integrităţii teritoriale a Ucrainei ca urmare a recunoaşterii de către
Moscova a independenţei Crimeei şi a integrării acesteia în Federaţia Rusă,
contestarea, inclusiv prin mijloace militare, a autorităţii guvernului de la Kiev în
regiunile separatiste Doneţk şi Lugansk, au generat în spaţiul public numeroase
temeri şi controverse asupra posibilităţilor de extindere pe teritoriul statelor
membre NATO a unui nou tip de război, denumit hibrid.
Intensitatea dezbaterilor publice reflectă interesul constant al liderilor
politici, al analiştilor politico-militari şi al jurnaliştilor cu privire la războiul hibrid,
la formele sale de manifestare, la strategiile şi tacticile aplicate de Federaţia Rusă
pentru sprijinirea formaţiunilor secesioniste implicate în desfăşurarea conflictului
din Ucraina.
Demersurile întreprinse pentru definirea elementelor constitutive ale
războiului hibrid relevau utilizarea a diferite instrumente de putere non-militare,
aplicate coordonat, înainte, pe timpul şi după încheierea operaţiilor militare
propriu-zise, în mod prioritar sau complementar recurgerii la forţa armată. Panoplia
de forme şi mijloace atribuite războiului hibrid era completată astfel de folosirea
simultană a presiunilor politice, economice şi mediatice pentru a substitui operaţiile
militare sau pentru a potenţa efectul acestora, cu sprijinul formaţiunilor
paramilitare constituite din luptători autohtoni şi de import.
Toate aceste consideraţii îl determinau pe fostul secretar general al NATO,
Anders Fogh Rasmussen, să afirme în preliminariile Summit-ului din Ţara Galilor,
că războiul hibrid este „o combinaţie sofisticată de război convenţional tradiţional
şi de operaţii informaţionale, în primul rând de dezinformare"1, a cărui
contracarare efectivă va necesita o abordare cuprinzătoare, globală, prin implicarea
tuturor statelor aliate şi partenere.
1

Traynor, Ian - Ukraine crisis: NATO plans east European bases to counter Russia. NATO chief
announces move in response to Ukraine crisis and says alliance is dealing with a new Russian
military approach, The Guardian, Wednesday, August 27, 2014, http://www.theguardian.com/world/
2014/aug/26/nato-east-european-bases-counter-russian-threat
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Războiul hibrid: strategii şi tactici specifice
Evenimentele care au condus la anexarea Crimeei şi Sevastopolului ca
subiecte federale ale Rusiei, în martie 2014, şi la apariţia unor republici autonome
autodeclarate în estul Ucrainei pe fondul unui sângeros război civil, din punct de
vedere al modului de desfăşurare şi al succesiunii acţiunilor forţelor locale,
sprijinite din exterior (inclusiv de militari fără însemne de identificare, celebrii
„omuleţi verzi”!) se diferenţiază de invaziile clasice din Cehoslovacia şi
Afganistan. Desfăşurate în stil sovietic, acestea au constat în introducerea rapidă în
teatrul de operaţii, pe cale aeriană şi terestră a unor grupări de forţe întrunite,
dimensionate şi echipate pentru a face faţă misiunilor şi pericolelor estimate din
zona de dislocare.
În Crimeea, protestele şi demonstraţiile populaţiei împotriva autorităţilor de
la Kiev au fost însoţite de blocarea trupelor ucrainene în cazărmi, de preluarea
controlului de către formaţiunile separatiste asupra sediilor administraţiei de stat şi
ale mijloacelor mass-media, asupra căilor de comunicaţii, porturilor şi
aeroporturilor, obiectivelor şi infrastructurilor esenţiale. Aceste acţiuni au fost
urmate în timp scurt de mobilizarea populaţiei pentru a participa la un referendum
local în sprijinul declarării independenţei faţă de Ucraina şi intrării Crimeei şi
Sevastopolului în compunerea Federaţiei Ruse.
Amprenta militară a noului stil de intervenţie este mult mai puţin pregnantă.
Se caracterizează prin angajarea unor efective reduse (lideri şi consilieri, echipe de
forţe speciale), disimulate în rândul formaţiunilor locale. La dispoziţia acestora
sunt puse tehnica şi echipamentele militare (armament individual, piese de artilerie,
rachete antitanc şi antiaeriene, vehicule blindate, mijloace de comunicaţii, muniţii,
sprijin logistic şi informativ) necesare pentru a le permite să lupte cu succes
împotriva forţelor armate convenţionale.
În plan politic, diplomatic şi informaţional, este negată implicarea militară
proprie şi, totodată, este afirmată disponibilitatea pentru dialog şi pentru
participarea la acţiuni cu caracter umanitar şi de menţinerea păcii. Sunt invocate
necesitatea respectării prevederilor dreptului internaţional şi încălcarea acestora de
către adversar, fiind solicitată intervenţia organizaţiilor de securitate regionale şi
internaţionale. În plan economic sunt dispuse sancţiuni economice, concretizate în
măsuri de închidere totală sau parţială a pieţelor, de restricţionare, condiţionare sau
interzicere a accesului la resurse, capitaluri, bunuri, servicii, echipamente şi
tehnologii, de reorientarea fluxurilor financiare, de creştere sau de scădere a
preţurilor internaţionale la materii prime, alimente, energie, petrol şi gaze.
Observarea modului de desfăşurare a conflictelor recente permite
indentificarea tacticilor războiului hibrid, care constau în suprapunerea formelor şi
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modalităţilor de confruntare nonmilitară şi militară. Aplicarea acestora reclamă
sincronizarea operaţiilor militare cu acţiunile întreprinse la nivelurile politic,
diplomatic, economic şi informaţional, care exced competenţele ministerelor
apărării şi ale structurilor militare. De aici şi cerinţele de pregătire şi de desfăşurare
a operaţiilor militare în baza unui plan care să prevadă necesităţile de coordonare şi
de sprijin din partea altor ministere, agenţii guvernamentale şi instituţii civile.
Nu reprezintă o noutate faptul că războaiele sunt precedate şi însoţite de
forme şi modalităţi de confruntare nonmilitară, aplicate gradual, preventiv sau ca
măsuri de retorsiune, pentru a determina un stat să accepte anumite condiţii şi să
adopte o anumită orientare politică. Subminarea poziţiei, blocarea sau reducerea
posibilităţilor statului respectiv de a-şi valorifica influenţa şi atuurile de putere în
relaţia cu alte state şi în cadrul organizaţiilor regionale/internaţionale reprezintă
modalităţi de presiune asupra conducerii sale politice, dar şi modalităţi de modelare
a comportamentului său ca actor al sistemului mondial.
De regulă, prevederile dreptului internaţional sunt invocate pentru a susţine
legitimitatea acţiunilor proprii şi ilegitimitatea acţiunilor adversarului.
Confruntarea în termeni juridici este însă mult mai complexă. În
desfăşurarea conflictelor pot fi identificate cazuri în care declararea disponibilităţii
pentru negocieri a fost făcută doar în scopul obţinerii unui capital de imagine. În
practică se poate constata că derularea tratativelor a fost marcată de rea credinţă,
prin falsificarea datelor, faptelor şi probelor, prin amânarea nemotivată sau
blocarea deliberată a acestora pentru a câştiga timpul necesar consolidării
dispozitivului militar. Aplicarea defectuoasă, parţială, a prevederilor tratatelor
bilaterale şi/sau internaţionale, din cauza unor false motivaţii, diferende şi
neconformităţi, accentuează neîncrederea dintre părţile antagonice până la nivelul
declanşării sau reluării confruntării militare.
Intervenţia în afacerile interne şi destabilizarea unui stat pot avea ca
principale linii de operaţii exploatarea divergenţelor etnice, religioase, culturale,
economice şi regionale, compromiterea conducerii politice, incapacitarea
instituţiilor administrative şi preluarea controlului asupra unor resurse şi industrii
strategice deţinute de acestea. Conduita politică a unui stat poate fi influenţată prin
modificarea preţurilor internaţionale, prin stabilirea unor tarife care să determine
accentuarea dependenţei energetice, dezechilibrarea balanţelor de plăţi,
dezorganizarea economiei şi creşterea şomajului, fluctuaţii ale cursului valutar,
inflaţie galopantă şi prăbuşirea monedelor naţionale, scăderea puterii de cumpărare
şi a nivelului de trai al populaţiei. Amplificarea nemulţumirilor populaţiei,
susţinută prin campanii de influenţare în mass-media naţionale şi internaţionale, are
ca efecte consolidarea opoziţiei politice şi radicalizarea mişcărilor extremiste,
manifestări de nesupunere civică, proteste, demonstraţii şi confruntări cu forţele de
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ordine. Pe fondul scăderii autorităţii statului se accentuează divergenţele politice,
interetnice şi interconfesionale, premise favorizante ale manifestărilor autonomiste
şi secesioniste, inclusiv prin constituirea de grupuri de sprijin şi de formaţiuni
paramilitare. Sunt pregătite astfel condiţiile trecerii în etapa următoare, de
confruntare armată, iniţial cu forţele de ordine şi, ulterior, cu unităţile militare ale
statului expus destabilizării.
Lacunele şi limitele convenţiilor internaţionale sau chiar inexistenţa unor
reglementări acceptate şi recunoscute de către toţi actorii sistemului internaţional
cu privire la definirea/codificarea formelor de confruntare aflate sub limita
beligeranţei explică recrudescenţa folosirii acestora, ca alternativă la utilizarea
forţei militare.
Întrucât prevederile dreptului internaţional interzic categoric recursul la forţă
şi la ameninţarea cu folosirea forţei, este preferată angajarea indirectă în conflicte
militare, prin intermediul unor terţi – state sau organizaţii (aripi) militare/teroriste
ale mişcărilor politice separatiste, constituite pe baze etnice, religioase, ideologice.
Astfel, în unele cazuri, limita beligeranţei a fost depăşită fără a se
recunoaşte explicit, prin înarmarea unor grupări paramilitare, insurgente,
secesioniste, revoluţionare sau contrarevoluţionare, fără a se ajunge la declararea
stării de război şi la asumarea consecinţelor acesteia - juridice, economice, sociale,
de imagine şi credibilitate internaţională.
Construirea legitimităţii intervenţiei militare directe şi/sau indirecte în alt stat
are ca fundament invocarea unor situaţii, fapte şi incidente care reprezintă
ameninţări la adresa păcii şi securităţii naţionale şi regionale, gestionarea crizelor
umanitare sau chiar solicitarea (invitaţia) guvernului din statul respectiv de a primi
asistenţă militară externă din partea statului/statelor sponsor pentru a se menţine la
putere, pentru a impune şi consolida un anumit regim politic.
Examinarea manifestărilor calde ale Războiului Rece relevă faptul că acestea
au fost confruntări militare indirecte, prin interpuşi, între principalii actori ai ordinii
mondiale bipolare, care îşi disputau astfel controlul asupra zonelor de influenţă
politică, ideologică, economică, militară. Modalităţile de intervenţie şi operaţiile
desfăşurate, susţinerea acestora prin ample acţiuni diplomatice în cadrul forurilor
internaţionale, dar şi prin măsuri politice, economice şi informaţionale (sau
propagandistice, dacă folosim un termen desuet) se suprapun conceptului
războiului hibrid, inovator din punct de vedere al terminologiei, nu şi al
conţinutului. Coreea, Vietnam, Angola, Nicaragua, Afganistan, Georgia, Irak, Siria
şi, nu în ultimul rând, Ucraina, sunt doar câteva spaţii de confruntare a intereselor
strategice ale marilor puteri, în conjuncţie cu interesele imediate ale actorilor locali
şi regionali. Confruntările respective, declarate sau nu ca războaie, întrunesc toate
elementele atribuite - în unele bibliografii de actualitate -, războiului hibrid. Dintre
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acestea, le menţionăm pe următoarele: sprijinirea din exterior a partidelor politice
şi a formaţiunilor militare insurgente (cu fonduri, instructori, echipament,
armament şi muniţii); operaţii sub acoperire sau sub steag fals, desfăşurate cu
efective reduse din cadrul serviciilor de informaţii sau/şi unităţilor de forţe
speciale, cercetare şi diversiune; lovirea unor obiective de importanţă strategică în
urma unor raiduri aeriene, bombardamente chirurgicale, blocarea căilor de
comunicaţii prin distrugerea podurilor, minarea şi distrugerea infrastructurilor
portuare; propagandă specială sau operaţii informaţionale pentru (de)motivarea şi
(de)mobilizarea populaţiei, culpabilizarea conducerii şi membrilor structurilor de
ordine publică/forţelor armate din ţara în care se intervine, dar şi pentru legitimarea
internaţională a intervenţiei şi consolidarea sprijinului populaţiei proprii; presiuni
politice, diplomatice, economice şi militare, prin constituirea de alianţe şi coaliţii,
condiţionarea sau interzicerea accesului la resurse, embargou, mobilizarea parţială
sau generală, exerciţii şi demonstraţii de forţă.
Ca studiu de caz, conflictul din Ucraina poate fi încadrat din mai multe
perspective, pornind de la prevederile legislaţiei naţionale şi ale dreptului
internaţional, de la analiza caracteristicilor unităţilor militare şi formaţiunilor
paramilitare implicate, ale armamentului utilizat şi a acţiunilor de luptă desfăşurate,
dar şi de la analiza poziţionărilor, intervenţiilor şi acţiunilor participanţilor
indirecţi, statelor vecine, organizaţiilor politico-militare de securitate regionale şi
internaţionale. Posibilitatea analizei conflictului dintr-o multitudine de perspective
este prin ea însăşi o dovadă a hibridităţii conflictelor contemporane, rezultat al
combinării şi integrării operaţiilor militare propriu-zise cu acţiuni de sprijin, nonmilitare, desfăşurate în principal în plan politic, diplomatic, economic şi
informaţional.
Alianţa Nord-Atlantică şi războiul hibrid
Prevederile Articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, riposta colectivă
în cazul atacării unei sau mai multor ţări membre NATO şi potenţialul de
descurajare al capacităţilor militare cumulate ale aliaţilor fac improbabilă o
agresiune convenţională majoră împotriva acestora, fără însă ca această
eventualitate să poată fi total exclusă pe termen lung.
Securitatea ţărilor aliate poate fi totuşi afectată de o gamă largă de
ameninţări existente sau iminente, convenţionale şi neconvenţionale, exercitate
necoordonat şi independent sau coordonat şi prin combinarea mijloacelor militare
şi a celor civile. Terorismul şi sabotajul, criminalitatea organizată, migraţia
necontrolată a unor grupuri mari de populaţie ca urmare a conflictelor armate,
reducerea critică a resurselor vitale, conflictele interetnice şi interconfesionale,
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mişcările insurgente şi separatiste reprezintă ameninţări reale sau potenţiale la
adresa intereselor Alianţei Nord-Atlantice şi ale statelor membre.
Preocupări pentru definirea ameninţărilor neconvenţionale, inclusiv cele de
tip hibrid, se înregistrează şi la nivelul NATO, răspunzând astfel dezideratelor
valorificării lecţiilor identificate în misiunile aliate din teatrele de operaţii şi
elaborării unei doctrine destinate contracarării războiului hibrid. În acest sens,
Grupul de lucru, organizat de NATO pe teme de planificare strategică şi concepte,
aproba în februarie 2010 următoarea definiţie: „ameninţarea hibridă este cea care
survine din partea oricărui adversar, actual sau potenţial, state, entităţi nonstatale şi grupări teroriste, care are capacitatea, demonstrată sau probabilă, de a
utiliza simultan şi adaptativ mijloace convenţionale şi neconvenţionale cu scopul
de a-şi îndeplini propriile obiective.”2
Allied Joint Doctrine AJP-01(D), promulgată de Agenţia de Standardizare
a NATO la 21 decembrie 2010, recunoştea posibilă utilizare a ameninţărilor hibride
de către adversarii interesaţi să exploateze vulnerabilităţile Alianţei, care îşi
urmăresc obiectivele prin aplicarea unor strategii pe termen lung, centrate nu atât
pe obţinerea victoriei cât pe evitarea înfrângerii. Conform Doctrinei Întrunite
Aliate AJP-01(D), analiza conflictelor contemporane probează „existenţa a
numeroase argumente în favoarea continuării procesului de estompare a limitelor
dintre actorii statali şi non-statali (grupări insurgente, teroriste sau infracţionale),
conducând la concluzia că NATO s-ar putea confrunta cu adversari capabili să
utilizeze atât mijloace convenţionale cât şi neconvenţionale. Ameninţările ar putea
fi compuse, atunci când actorii care le exercită acţionează nesincronizat şi
necoordonat, sau hibride, când sunt puse în practică simultan şi coordonat de un
anumit adversar.”3
Contracararea ameninţărilor hibride poate necesita intensificarea acţiunilor
circumscrise comunicării strategice, absolut necesare pentru informarea rapidă,
corectă şi completă a opiniei publice, esenţiale pentru motivarea adeziunii şi
câştigarea sprijinului populaţiei, în primul rând din ţările aliate şi partenere.
Utilizarea forţei armate fiind insuficientă pentru contracararea cu succes a
ameninţărilor hibride, AJP-01(D) pledează pentru aplicarea unei abordări
cuprinzătoare, care să valorifice potenţialul celor patru instrumente de putere ale
strategiei NATO – diplomatic, informaţional, militar şi economic.

2

US Government Accountability Office - Hybrid Warfare: Briefing to the Subcommittee on
Terrorism, Unconventional Threats and Capabilities, Committee on Armed Services, House of
Representatives, GAO-10-1036R, Washington, September 10, 2010, p. 15, http://www.gao.gov/
products/GAO-10-1036R
3 Allied Joint Doctrine AJP-01(D), December 2010, p. 2-6
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Perspectiva americană asupra războiului hibrid se regăseşte în documentele
şi în mesajele oficialilor NATO, pentru care „ameninţarea hibridă este un concept
umbrelă, incluzând o varietate largă de circumstanţe şi acţiuni ostile, printre care
terorismul, migraţia, pirateria, corupţia, conflictele interetnice ş.a.”4 Ameninţările
hibride provin de la actori asimetrici şi non-statali, dar şi de la actori statali. Adesea
aceştia evită situaţiile în care ar putea să le fie atribuite intenţii ostile, precum şi
asumarea publică a organizării acţiunilor corespunzătoare ameninţărilor hibride,
motive pentru care recug la operaţii desfăşurate în ascuns, prin intermediari, de
forţe neidentificabile sau având o identitate falsă.
Introducerea sintagmei „război hibrid" în textul Declaraţiei Summit-ului
NATO din Ţara Galilor reflectă circuitul ideilor din mediul academic militar,
trecerea acestora din zona cercetării ştiinţifice în zona aplicativă, dar şi solida
conectare a NATO la şcoala doctrinară americană, transferul transatlantic al
conceptelor, termenilor şi definiţiilor Made in USA.
Declaraţia Summit-ului NATO din Ţara Galilor, adoptată în data de 5
septembrie 2014, specifică necesitatea adoptării măsurilor care să permită Alianţei
„să abordeze eficient provocările specifice ale ameninţărilor războiului hibrid,
care implică utilizarea unei game largi de măsuri militare, paramilitare şi civile,
deschise şi sub acoperire, într-o arhitectură cu un grad înalt de integrare.”5
Declaraţia releva astfel identitatea elementelor cheie ale războiului hibrid:
integrarea superioară, coordonarea şi sincronizarea acţiunilor militare de tip clasic
cu acţiunile de tip paramiliar, pe fundalul unor acţiuni de sprijin, desfăşurate la
nivelurile politic, diplomatic, economic, informaţional, înainte de începerea
ostilităţilor, pe timpul şi după încetarea acestora.
Declaraţia Summit-ului NATO menţiona ca esenţială creşterea capacităţii
Alianţei de a dispune „de instrumentele şi de procedurile necesare pentru a
descuraja şi a răspunde eficient ameninţărilor războiului hibrid, precum şi de
mijloacele de consolidare a forţelor naţionale.”6 Măsurile preconizate în acest
scop se referă la eficientizarea comunicării strategice, la dezvoltarea scenariilor
exerciţiilor aliate cu luarea în considerare a specificului ameninţărilor hibride,
precum şi la necesitatea îmbunătăţirii schimbului de informaţii, optimizării
proceselor de consultare politică şi de coordonare internă pentru întărirea
4

Aaronson, Michael; Diessen, Sverre; De Kermabon, Yves; Beth Long, Mary; Miklaucic, Michael NATO Countering the Hybrid Threat, PRISM, A Journal of the Center for Complex Operations, Vol.
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5 Wales Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in the
meeting of the North Atlantic Council in Wales, September 5, 2014, pct. 13,
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6 Idem.
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cooperării dintre NATO şi alte organizaţii, conform deciziilor relevante adoptate în
interesul prezervării păcii şi al protejării securităţii statelor membre.
Liderii aliaţi participanţi la Summit dispuneau consensual analiza de către
structurile specializate ale NATO a caracteristilor războiului hibrid, identificarea
posibilităţilor de prevenire şi de contracarare a ameninţărilor de tip hibrid, în
acelaşi timp cu implementarea Planului de Acţiune al Alianţei (Readiness Action
Plan) pentru creşterea capacităţii de reacţie a organizaţiei şi a statelor membre.
Declaraţia Summit-ului din Ţara Galilor reliefa şi necesitatea unei abordări
transatlantice comune asupra subiectelor de interes pentru Alianţa Nord-Atlantică
şi pentru Uniunea Europeană – apărarea cibernetică, proliferarea armelor de
distrugere în masă, combaterea terorismului, securitatea energetică, securitatea
maritimă, consolidarea capacităţilor de apărare şi creşterea capacităţii de reacţie
rapidă, inclusiv pentru contracararea ameninţărilor specifice războiului hibrid,
corespunzător deciziilor NATO.
Subliniată în Declaraţie, importanţa comunicării strategice în contracararea
ameninţărilor de tip hibrid este subliniată de planificatorii NATO, care consideră că
războiul hibrid „nu este un război al proiectilelor, este un război informaţional"7.
De aici şi necesitatea amplificării impactului activităţilor de comunicare
desfăşurate în scopul sprijinirii politicilor, operaţiilor şi activităţilor Alianţei, a
căror legitimitate, înţelegere şi acceptare de către opinia publică din ţările membre
condiţionează materializarea obiectivelor statutare şi de parcurs ale NATO.
Doctrinar, comunicarea strategică îşi asumă coordonarea temelor şi mesajelor
distribuite în mediul informaţional de instituţiile militare şi civile, de liderii politici
şi militari, prin sincronizarea acţiunilor corespunzătoare domeniilor contributoare –
diplomaţia publică, informarea şi relaţiile publice, operaţiile informaţionale.
Înfiinţarea Centrului de Excelenţă pentru Comunicarea Strategică, în
Letonia, răspunde cerinţelor de optimizare a proceselor de comunicare şi de
coordonare a structurilor aliate şi naţionale, cu responsabilităţi în domeniile
diplomaţie publică, informare şi relaţii publice, operaţii informaţionale, a căror
activitate poate avea un impact semnificativ asupra mediului informaţional în
sensul promovării obiectivelor NATO, îmbunătăţirii percepţiei publice asupra
Alianţei şi contracarării propagandei ostile.
Această necesitate survine deoarece, în mod tradiţional, comandamentele
militare ale NATO acţionează în baza unui mandat internaţional limitat, conform
doctrinelor şi procedurilor operaţionale aliate. Analizează situaţiile de criză, planifică şi
conduc operaţii militare, acţionează şi reacţionează în cazul unor ameninţări militare
clasice, efectuate de forţele armate ale adversarului, de formaţiuni paramilitare şi de
7
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grupări insurgente. Comandamentele militare ale NATO nu dispun însă întotdeauna de
cele mai adecvate instrumente pentru a aprecia corect impactul operaţional al factorilor
locali dintr-un teatru de operaţii. Dintre aceştia, caracteristicile populaţiei (tradiţii,
credinţe religioase, educaţie şi cultură, etnii, antagonisme şi resentimente istorice,
xenofobie şi intoleranţă ş.a.) au fost adesea subevaluate, nu fără consecinţe negative
asupra îndeplinirii obiectivelor planificate ale operaţiilor militare desfăşurate de Alianţă
în Balcanii de Vest şi în Afganistan.
Experienţa conflictelor recente relevă necesitatea considerării atitudinii
populaţiei ca fiind de o importanţă crucială pentru finalizarea cu succes a
operaţiilor militare. Cu atât mai mult atunci când sunt acompaniate de victime
colaterale, de afectarea mediului de securitate şi de deprecierea nivelului de viaţă,
operaţiile militare nu sunt acceptate fără rezerve de nicio comunitate, tradiţionalistă
sau modernă. De aceea, obţinerea sprijinului populaţiei este o condiţie esenţială
pentru îndeplinirea obiectivelor operaţiilor militare, pentru succesul operaţiilor de
contrainsurgenţă, de stabilizare şi de reconstrucţie.
Conştientizarea acestei cerinţe – obţinerea sprijinului populaţiei, care nu poate fi
îndeplinită exclusiv prin mijloace militare, fundamentează preocupările de susţinere a
operaţiilor militare planficate şi desfăşurate de NATO prin acţiuni la nivelurile politic,
diplomatic, economic şi informaţional. Considerarea acestora pe timpul proceselor de
planificare operaţională militară este necesară în vederea realizării sinergiei acţiunilor
militare, politice, diplomatice, economice şi informaţionale, impunându-se integrarea şi
coordonarea lor atentă, caracteristică a abordării cuprinzătoare a NATO şi opţiune
viabilă de contracarare a ameniţărilor de tip hibrid.
Elementele războiului hibrid în accepţiunea NATO
Aşa cum reiese din Declaraţia Summit-ului NATO din Ţara Galilor, războiul
hibrid se caracterizează prin coordonarea acţiunilor desfăşurate de forţele armate
convenţionale cu acţiunile forţelor paramilitare, atât în mod deschis cât şi în
ascuns, pe fundalul aplicării unor măsuri civile, la nivel politic, diplomatic,
economic şi informaţional.
Prin urmare, capacitatea unor actori statali şi/sau non-statali de a exercita
ameninţări hibride la adresa statelor membre NATO poate fi analizată pornind de la
capacitatea acestora de a integra acţiunile forţelor armate convenţionale cu cele ale
forţelor paramilitare, cu acţiuni asumate şi neasumate, desfăşurate sub acoperire, în
acelaşi timp cu recurgerea la măsuri politice, diplomatice, economice şi
informaţionale.
Forţele armate convenţionale
Armatele naţionale, ca şi forţele convenţionale alocate unor coaliţii, sunt
pregătite şi echipate pentru a îndeplini o gamă largă de misiuni: demonstraţii de
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forţă; operaţii de embargou/blocadă, pentru a sprijini aplicarea setului de
măsuri/sancţiuni politice şi economice, în scopul constrângerii unui stat/grup de
state să îşi modifice strategia, să accepte condiţiile şi să respecte regulile de
conduită impuse de adversari; intervenţia armată, iniţierea şi desfăşurarea de
operaţii militare; managementul situaţiilor de risc chimic, biologic, radiaţii şi
nuclear (CBRN); voinţa şi capacitatea de a participa la operaţii sub mandat
internaţional pentru impunerea, restabilirea şi menţinerea păcii; acordarea de
asistenţă umanitară; evacuarea necombatanţilor/persoanelor afectate de calamităţi
naturale; combaterea terorismului.
Forţele paramilitare
Constituite din voluntari, organizate, echipate şi pregătite în mod similar
unităţilor militare, formaţiunile paramilitare locale pot acţiona în sprijinul sau
împotriva forţelor armate convenţionale, în funcţie de motivaţiile celor care le-au
constituit şi care le încadrează. Fără a intra în compunerea forţelor armate
convenţionale şi fără a beneficia oficial de sprijinul statului sponsor, formaţiunile
paramilitare pot participa la operaţii militare, îndeplinind misiuni de luptă sau de
sprijin de luptă, paza obiectivelor şi însoţirea transporturilor importante, asigurarea
libertăţii de mişcare pe căile de comunicaţii.
Măsurile civile
Acţiunile de luptă şi operaţiile militare atribuite războiul hibrid se desfăşoară
pe fundalul aplicării unor măsuri civile, non-militare, la nivelurile politic,
diplomatic, economic, informaţional.
La nivel politic, pe timpul contactelor bilaterale, la activităţile desfăşurate în
cadrul multilateral, precum şi prin intermediul unor intervenţii publice sunt
pregătite, anunţate şi aplicate, după caz: sancţiuni, presiuni şi promisiuni de sprijin;
acordarea de sprijin, condiţionat de acceptarea şi de îndeplinirea unor cerinţe;
modificarea opţiunilor strategice, menţinerea neutralităţii, intrarea sau ieşirea din
alianţe şi coaliţii.
La nivel diplomatic se acţionează pentru punerea în aplicare a deciziilor
politice, se invocă respectarea dreptului internaţional, se solicită trimiterea de
observatori, efectuarea de analize obiective şi aplicarea de sancţiuni de către
instanţele internaţionale.
Deciziile politice se concretizează la nivel economic sub forma sancţiunilor
sau ajutoarelor economice, prin blocarea sau deschiderea unor linii de credit,
suspendarea sau reluarea activităţilor comerciale, restricţionarea accesului la
tehnologii de vârf, la date şi rezultate obţinute în urma cercetării ştiinţifice,
interzicerea accesului pe anumite pieţe, condiţionarea furnizării de energie
electrică, gaze şi petrol, resurse minerale ş.a.
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La nivel informaţional, actorii statali/non-statali recurg la campanii de
propagandă pentru a prezenta opiniei publice interne şi externe toate argumentele
care pot contribui la justificarea acţiunilor proprii şi care, totodată, pot afecta,
legitimitatea statelor agresate.
Acţiuni deschise şi sub acoperire
Coordonarea acţiunilor deschise (declarate şi asumate) cu acţiunile sub
acoperire (nedeclarate şi neasumate, efectuate de personal al forţelor speciale sau
de membri ai serviciilor de informaţii) vizează evitarea oprobriului opiniei publice
interne şi externe, protejarea propriei legitimităţi şi a libertăţii de manevră ce
decurge din aceasta, precum şi prevenirea eventualelor sancţiuni internaţionale,
împiedicând identificarea şi condamnarea ca stat agresor de către instanţele
internaţionale competente. Operaţiile desfăşurate în scopul modificării conduitei
politice a unei ţări, cu implicarea populaţiei civile în sprijinul sau împotriva unor
formaţiuni politice, inclusiv prin manifestări de nesupunere civică şi violenţă
stradală, completează portofoliul războiului hibrid.
Arhitectura cu grad înalt de integrare
Conjugarea principalelor linii de efort, corespunzătoare domeniilor de
responsabilitate care revin contributorilor războiului hibrid, face ca întregul să fie
mai mare decât suma părţilor sale. Coordonarea şi integrarea acţiunilor forţelor
armate convenţionale, forţelor paramilitare, cu acţiunile deschise şi sub acoperire,
pe fundalul şi cu sprijinul acţiunilor desfăşurate la nivelurile politic, diplomatic,
economic şi informaţional exprimă esenţa războiului hibrid, definită cu precizie în
Declaraţia Summit-ului NATO din Ţara Galilor.
Contracararea războiului hibrid
Contracararea ameninţărilor specifice războiului hibrid depăşeşte sfera de
competenţe, atribuţii şi responsabilităţi a structurilor militare. Această opinie era
susţinută de Anders Fogh Rasmussen, secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice
în perioada 2009 - 2014, care afirma în luna august 2014 că: „Va fi nevoie de mai
mult decât de NATO pentru contracararea eficientă a unui astfel de război
hibrid."8 Aserţiunea secretarului general NATO exprima de fapt îngrijorarea faţă
de limitele exercitării efective a puterii militare şi insuficienţa răspunsurilor
militare la ameninţările de tip hibrid, contracararea războiului hibrid făcând
necesară corelarea acţiunilor militare cu acţiunile specifice altor tipuri de putere –
politică, economică, relaţională, informaţională.
O opinie similară era susţinută şi de Robert G. Bell, reprezentantul
Secretarului Apărării SUA în Europa şi consilier al Misiunii SUA la NATO, care
remarca faptul că acţiunile militare desfăşurate în estul Ucrainei se derulează după
8
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„un model militar diferit, asimetric, de agresiune neatribuită, cu forţe surogat,
sprijin ascuns, atacuri cibernetice, oameni în verde fără însemne militare, la care
se adaugă campanii de propagandă şi presiuni economice, politice, precum şi
presiune militară deschisă, inclusiv ameninţarea cu opţiunea nucleară.”9
Oficialul american sublinia urgenţa stabilirii de către NATO a măsurilor
necesare pentru contracararea războiului hibrid, prin actualizarea liniilor de acţiune
politică şi a planurilor de contingenţă, precizând capabilităţile, procedurile, forţele
şi mijloacele pe care Alianţa trebuie să le dezvolte pentru creşterea capacităţii sale
de descurajare şi de răspuns în cazul manifestării unor ameninţări de tip hibrid
împotriva statelor membre. În mod evident, o capacitate de reacţie rapidă a NATO
se bazează pe creşterea capacităţii de colectare, procesare şi analiză a informaţiilor
relevante, consolidarea securităţii frontierelor, creşterea capacităţii de acţiune a
forţelor speciale, asigurarea protecţiei reţelelor de calculatoare şi instruirea forţelor
armate pentru a desfăşura acţiuni de luptă specifice contrainsurgenţei.
Sunt confirmate preocupările existente în acest sens la nivelul
comandamentelor Alianţei. Astfel, cu scopul de a exploara posibilităţile de
contracarare a ameninţărilor hibride, Comandamentul Aliat pentru Transformare
(NATO Allied Command Transformation - ACT) a desfăşurat în luna mai 2011
exerciţiul experimental „Countering Hybrid Threats”10. Exerciţiul, la care alături
de militari au participat şi aproximativ 100 de specialişti civili, a evidenţiat faptul
că abordarea cuprinzătoare oferă soluţiile cele mai adecvate pentru contracararea
ameninţărilor hibride, multidimensionale, care necesită mobilizarea tuturor
resurselor aliate. Contracararea ameninţărilor hibride nu se face exclusiv prin
mijloace militare, ci se bazează pe coordonarea unui set mai larg de măsuri
diplomatice, militare, economice, activităţi informative.
Principiul apărării colective, definitoriu pentru caracterul defensiv al Alianţei
Nord-Atlantice, este o confirmare a solidarităţii statelor membre şi reprezintă
fundamentul capacităţii de descurajare a NATO, cea mai veche şi de succes
organizaţie de securitate colectivă, având ca expresie juridică Articolul 5 din
Tratatul Atlanticului de Nord.
Propaganda ostilă, influenţarea agendei mass-media şi subminarea autorităţii
liderilor politico-militari, accentuarea neîncrederii în capacitatea de luptă a forţelor
armate şi în trăinicia alianţelor şi acordurilor de apărare colectivă este o altă
dimensiune a războiului hibrid, informarea corectă, completă şi oportună a
Popescu, Luca A. - Oficial SUA, despre ameninţarea Rusiei asupra Europei: „Este adversarul atât
de nesăbuit, încât să se ciocnească cu o forţă militară a NATO?”, Gândul.info, 9 august 2014,
http://www.gandul.info/international/oficial-sua-despre-amenintarea-rusiei-asupra-europei
10 Miklaucic, Michael - NATO Countering the Hybrid Threat, 23 September 2011,
http://www.act.nato.int/nato-countering-the-hybrid-threat
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populaţiei asupra tuturor aspectelor de interes public reducând sau anihilând
impactul acţiunilor întreprinse de adversar în mediul informaţional.
Alianţa Nord-Atlantică este solicitată prin urmare să identifice cele mai adecvate
modalităţi de contracarare a ameninţărilor de tip hibrid sau asimetric, în cazul în care
acestea ar fi puse în practică de un stat sau un grup de state împotriva membrilor Alianţei.
Aplicarea măsurilor de reasigurare, revizuirea planurilor de contingenţă şi
operaţionalizarea componentelor forţei expediţionare de reacţie foarte rapidă a
Alianţei demonstrează voinţa politică şi capacitatea militară a statelor membre de a
recurge la apărarea colectivă, în cazul în care s-ar confrunta cu ameninţări similare
celor prin care se caracterizează conflictul din Ucraina.
Conform declaraţiilor secretarului general al NATO, Rasmussen, în luna
august 2014, înainte de Summitul NATO din Ţara Galilor, rapoartele de analiză a
situaţiei din Ucraina, confirmate din surse multiple, indicau implicarea activă a
Rusiei în sprijinul acţiunilor de destabilizare internă a statului ucrainean,
desfăşurate de formaţiunile separatiste din provinciile Doneţk şi Lugansk.
Astfel, presiunile militare ruse constau în masarea forţelor sale militare în
apropierea frontierei de stat cu Ucraina, dar şi în trimiterea armament, muniţii, luptători
şi instructori în sprijinul miliţiilor separatiste, ale căror operaţii sunt susţinute şi în plan
politic (prin declaraţii de sprijin), diplomatic (în organizaţiile internaţionale şi prin
acţiuni bilaterale) şi mediatic, prin orchestrarea unor campanii de dezinformare.
Expunerea unui stat membru NATO la astfel de presiuni, ameninţări şi
acţiuni militare, specifice oricărui tip de război (clasic, hibrid, asimetric),
desfăşurate de către un stat terţ/coaliţie/grup de state va determina aplicarea
Articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord, în acord cu principiile Cartei
Naţiunilor Unite, care prevăd şi recunosc dreptul la apărare colectivă al statelor.
Indiferent de motivaţii, explicaţii şi justificări, în absenţa unui mandat
internaţional, introducerea de militari şi tehnică de luptă, declarat sau pe ascuns, pe
teritoriul unui alt stat, pentru ocuparea totală sau parţială a teritoriului său şi
preluarea controlului de către entităţi politice şi militare sprijinite din exterior,
conform normelor dreptului internaţional este definită invazie şi necesită adoptarea
de măsuri din partea organizaţiilor internaţionale de securitate.
În viziunea statelor Alianţei, contracararea noilor tipuri de ameninţări,
asimetrice sau hibride, face imperios necesară adaptarea şi flexibilizarea structurii
de forţe, creşterea capacităţii de reacţie rapidă, simultan cu utilizarea tuturor
instrumentelor de putere, concretizată prin acţiuni coordonate, la nivelurile politic,
diplomatic, economic şi informaţional, ale tuturor statelor membre şi partenere
contributoare la prevenirea şi gestionarea crizelor.
Dreptul internaţional are un rol esenţial în contracararea ameninţărilor şi
războaielor de orice tip. Respectarea ce către toate statele, fără nicio excepţie, a

51

principiilor fundamentale ale dreptului internaţional, consacrate în Carta Naţiunilor
Unite, este condiţia supremă a menţinerii păcii, securităţii şi legalităţii internaţionale.
Neamestecul în treburile interne şi respectarea integrităţii teritoriale a
statelor, nerecurgerea la forţă şi la ameninţarea cu forţa, rezolvarea diferendelor
dintre state prin mijloace exclusiv paşnice, respectarea cu bună credinţă a tratatelor
internaţionale, manifestarea egalităţii suverane a statelor şi popoarelor, simultan cu
respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului sunt principalele
elemente constitutive ale construcţiei sistemului internaţional, dar şi garanţia
solidităţii acestuia. Ingerinţa în treburile interne ale statelor, recurgerea la forţă sau
la ameninţarea cu forţa contravin regulilor coexistenţei paşnice şi periclitează grav
pacea, securitatea şi legalitatea internaţionale, afectează grav funcţionalitatea
sistemului politico-juridic internaţional.
În temeiul principiului neamestecului în treburile interne, este interzisă ingerinţa,
directă sau indirectă, în afacerile altui stat, recurgerea la măsuri economice, politice sau
de altă natură, ameninţarea cu utilizarea forţei sau recurgerea la aceasta, prin intervenţii
militare pentru a determina un stat să renunţe la drepturile sale suverane de a-şi stabili
conduita politică în cadrul comunităţii internaţionale.
Referitor la formele indirecte de intervenţie în afacerile interne ale unui stat,
lucrările de drept internaţional precizează că „toate statele trebuie să se abţină de
la organizarea, sprijinirea, pregătirea, finanţarea, încurajarea sau tolerarea de
activităţi armate subversive sau teroriste destinate să modifice, prin violenţă,
regimul dintr-un alt stat sau să intervină în luptele interne dintr-un alt stat.”11
Intervenţia în afacerile interne ale unui stat este posibilă în cazul în care acesta
pune în pericol pacea şi stabilitatea internaţională, în condiţiile prevăzute de Carta
Naţiunilor Unite. În baza rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU, statele membre
pot aplica măsuri de constrângere, politice, economice şi militare. Recurgerea la forţa
armată reprezintă nivelul maxim al angajării internaţionale împotriva unui stat sau grup
de state, cu scopul de a preveni ameninţările la adresa păcii şi a sancţiona nerespectarea
angajamentelor internaţionale, cazurile de încălcare a păcii, crimele contra păcii şi
securităţii omenirii, între care, lucrările de drept internaţional menţionează:
„agresiunea şi ameninţarea cu agresiunea; intervenţia în treburile interne ale altui
stat, pentru organizarea de activităţi subversive sau teroriste; stabilirea sau
menţinerea cu forţa a unei dominaţii coloniale sau a altei dominaţii străine; actele de
genocid; actele de apartheid; încălcările sistematice sau masive ale drepturilor
omului, constând în omucidere intenţionată, tortura, plasarea sau menţinerea unei
persoane în stare de sclavie, servitute sau muncă forţată, persecutarea pentru motive
I. Diaconu, I. – Curs de drept internaţional public, Casa de editură şi presă „Sanşa”, Bucureşti,
1993, p. 280.
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sociale, politice, rasiale, religioase sau culturale ori deportare sau transferul forţat de
populaţii; crimele de război de o gravitate excepţională între care folosirea de arme
ilicite, folosirea de metode sau mijloace de război concepute pentru a cauza daune
întinse, grave şi durabile mediului natural; distrugerea pe scară largă a bunurilor
civile; recrutarea, utilizarea, finanţarea şi instruirea de mercenari; actele de terorism
internaţional; traficul ilicit de stupefiante; comiterea de daune deliberate şi grave
mediului.”12
În încercarea de a descuraja participarea indirectă la ostilităţi sau la acte
plănuite de violenţă, care sunt considerate infracţiuni, Adunarea Generală a
Naţiunilor Unite a adoptat la la 4 decembrie 1989 Convenţia internaţională
împotriva recrutării, folosirii, finanţării şi instruirii mercenarilor13, prin care se
solicita statelor membre să nu recurgă la recrutarea, finanţarea, instruirea sau
folosirea de mercenari pentru a-şi îndeplini obiectivele politice şi militare.
Convenţia reprezintă dezideratul ONU de a facilita cooperarea dintre statele
membre pentru a preveni şi a pedepsi asemenea infracţiuni, ca şi tentativa şi
complicitatea la acţiuni de natură să prejudicieze pacea şi securitatea internaţională,
afectând egalitatea suverană, independenţa politică şi integritatea teritorială ale
statelor, precum şi dreptul la autodeterminare al popoarelor.
Deşi Convenţia internaţională împotriva recrutării, folosirii, finanţării şi
instruirii mercenarilor este în vigoare de la 20 octombrie 2001, ratificarea acesteia
de către toate statele membre ONU se dovedeşte a fi un proces dificil, nefinalizat
până în prezent.
Concluzii
Apartenenţa la NATO şi existenţa unui atac armat întreprins de un agresor
identificat împotriva unuia sau mai multor membri ai Alianţei sunt principalele condiţii
pentru invocarea Articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord. Articolul 5 constituie
esenţa garanţiilor de securitate pe care statele semnatare şi le acordă reciproc,
convenind asupra faptului că „... un atac armat împotriva uneia sau mai multora dintre
ele, în Europa sau în America de Nord, va fi considerat un atac împotriva tuturor şi, în
consecinţă, sunt de acord că, dacă are loc asemenea atac armat, fiecare dintre ele, în
exercitarea dreptului la auto-apărare individuală sau colectivă recunoscut prin
Articolul 51 din Carta Naţiunilor Unite, va sprijini Partea sau Părţile atacate prin
efectuarea imediată, individual sau de comun acord cu celelalte Părţi, a oricărei
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acţiuni pe care o consideră necesară, inclusiv folosirea forţei armate, pentru
restabilirea şi menţinerea securităţii zonei nord-atlantice.”14
Aplicarea Articolului 5 în cazul în care un stat membru este expus unui
război hibrid caracterizat de „... utilizarea unei game largi de măsuri militare,
paramilitare şi civile, deschise şi sub acoperire, într-o arhitectură cu un grad înalt
de integrare”15 depinde de posibilitatea identificării agresorului şi a caracterului
deliberat ostil al acţiunilor acestuia.
Ameninţările hibride, războiul hibrid nu sunt altceva decât o nouă denumire
a unor practici subversive mai vechi, asociate războiului clasic. Demonstrarea
acestei afirmaţii poate fi susţinută de numeroase exemple din perioada Războiului
Rece. Manifestările sale cald-fierbinţi au conturat precis faliile geopolitice şi
zonele de influenţă ale principalilor actori ai ordinii bipolare, fiind acompaniate de
sancţiuni şi blocade economice, de limitarea şi interzicerea accesului la tehnologii,
de intervenţia în afacerile interne ale altor state prin aplicarea coordonată a unor
presiuni politice, diplomatice, economice, juridice şi informaţionale.
Privind retrospectiv, decesul Războiului Rece nu a condus în mod necesar la
consolidarea ordinii internaţionale, a organizaţiilor şi a sistemelor de securitate
colectivă. Dimpotrivă, standardele duble în tratarea unor crize şi seccesiuni invalidează
rezultate şi acorduri subsumate Procesului Helsinki, iar accentuarea disensiunilor dintre
principalii actori internaţionali, cu drept de veto în Consiliul de Securitate al ONU,
conduc inevitabil la blocarea mecanismelor de securitate colectivă.
Întrucât recurgerea la forţă şi la ameninţarea cu forţa – războaiele de
agresiune în accepţiunea lor clasică – au fost şi sunt interzise, condamnate şi
descurajate de normele de drept internaţional definite în Carta Naţiunilor Unite şi
în documentele subsecvente acesteia, conflictele între state se manifestă tot mai
mult nedeclarat, ambiguu şi disimulat, sub limita beligeranţei.
În încercarea de a preveni, elimina sau reduce posibilitatea de a fi identificate ca
agresor, statele evită să recurgă la utilizarea mijloacelor militare clasice în favoarea
unor noi forme, mijloace şi modalităţi de acţiune nonmilitare, pentru promovarea
propriilor interese politice, economice, teritoriale, sociale şi de imagine.
Statele majore şi unităţile luptătoare, comandanţii şi specialiştii militari, a
căror pregătire are ca dimensiuni principale utilizarea manevrei şi a capacităţilor de
lovire în scopul neutralizării, nimicirii şi distrugerii inamicului, nu dispun de cele
mai adecvate instrumente de a răspunde unor ameninţări nonmilitare, în principal
informaţionale şi economice. În astfel de cazuri folosirea forţei armate se poate
dovedi chiar contraproductivă, întrucât oferă adversarului posibilitatea de a-şi
14
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legitima acţiunile şi de a adopta măsuri în oglindă, având ca finalitate escaladarea
violenţelor.
Abordarea interdepartamentală presupune valorificarea capacităţilor diferitelor
ministere, instituţii şi agenţii guvernamentale, militare şi civile, în scopul facilitării
îndeplinirii obiectivelor politico-militare. Strategiile guvernamentale integratoare,
coordonarea acţiunilor militare şi nonmilitare, letale şi nonletale, sunt sau ar trebui să
fie luate în considerare în doctrinele militare, în cadrul pregătirii de comandament, pe
timpul proceselor de planificare operaţională şi în planurile de operaţii.
Dincolo de perdeaua de fum a propagandei, de dramatismul situaţiilor
individuale ale beligeranţilor şi de dificultăţile de prognozare a evoluţiilor din
Donbas, indiferent de etichetele care îi sunt atribuite, conflictul din Ucraina este un
test pentru capacitatea comunităţii internaţionale, a tuturor statelor, inclusiv a celor
direct implicate, de a se solidariza raţional şi a demonstra că pacea este posibilă.
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VIITORUL SOCIAL – ÎNTRE SEMNALIZĂRI ACADEMICE
ŞI STRATEGII PRECISE DE ANGAJARE
ACADEMIC DEVELOPMENTS AND CLEAR ENGAGEMENT
STRATEGIES IN THE FUTURE OF THE SOCIETY
General de brigadă (r) prof. univ. dr. Mircea UDRESCU*
Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU**
Rezumat: Evenimente ale prezentului social sunt deseori explicate şi prin prisma
unor profeţii sau sunt prezentate drept urmare a modului în care se urmăreşte
implementarea unor principii de convieţuire socială, general acceptate sau impuse de
structuri de grup. Primele au mai mult încărcătură academică şi emoţională, pe când cele
impuse de grupuri vremelnic constituite vizează un interval mai mic de timp, dar presupun
o angajare socială concretă. Ca atare, viitorul social al naţiunilor se produce între
previzionări academice, ce apar ca semnale de atenţionare, şi strategii de angajare, ce
exprimă responsabilităţi sociale extrem de concrete.
Cuvinte-cheie: strategie; securitate; responsabilitate; stat; naţiune; organizaţie;
planificare; conducere.
Abstract: The actual events in our society are often presented from either a
profecy perspective or expressed as a result of the way the principles our society are
implemented in our social life.
Keywords: strategy; security; responsability; state; nation; organisation;
planification; command.
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trimiteri la previziunile mayaşe sau la cele ale lui Nostradamus. Evenimente ale
prezentului social sunt deseori explicate şi prin prisma unor profeţii ce încă
înflăcărează imaginaţia.
În plină reconfigurare a spaţiilor de influenţă şi de retrasare a graniţelor
statale, în avantajul învingătorilor din primul război mondial şi oarecum în sfidarea
elementelor autohtone, prin 1926, francezul Henri Massis, bun cunoscător al
culturii arabe, a scris o lucrare profetică, intitulată Apărarea Occidentului, în care
atenţiona asupra faptului că religia arabă şi musulmană nu lasă nepedepsită
aroganţa noilor stăpâni şi, mai devreme sau mai târziu, Occidentul va avea de
înfruntat furia Orientului. În replică, tot un francez, Rene Guenon, analizând
tendinţele politice ale vremii, a scris lucrarea Criza lumii moderne, în care aprecia
că Occidentul nu trebuie să se teamă de Islam, ci de propriile lui interese, ca atare,
Occidentul să fie atent la duşmanul din interiorul graniţelor sale, nu la cel ce se
găseşte în cultura islamică, destul de departe şi insuficient înzestrat tehnologic.
Oricum, se pare că ambii scriitori se pot lăuda acum cu profeţii ce s-au adeverit:
Occidentul a fost pus în pericol de forţe din interior, responsabile de cea de-a doua
conflagraţie mondială, adeverind astfel prezicerile lui Rene Guenon, dar este
ameninţat chiar la el acasă de Orient, prin acte teroriste, ceea ce ne îndreptăţeşte să
afirmăm că şi prezicerile lui Henri Massis se adeveresc, din moment ce fanatici
islamişti au distrus turnurile gemene din New York, au făcut să explodeze bombe
la acţiuni sportive de anvergură, au aruncat în aer trenuri cu pasageri, au atacat
ambasade, au mitraliat cetăţeni francezi în redacţiile unor publicaţii etc.
Pe timpul războiului rece au apărut numeroase previziuni care dădeau ca
învingătoare o parte sau alta, argumentele de bază constând preponderent în forţa
militară a celor două sisteme, dar şi în considerente de ordin politic. Dincolo de
acestea, au existat şi gânditori care au prefigurat viitorul, făcând abstracţie de
natura politică predominantă. Astfel, după anii 1970, Alvin Tofller a devenit foarte
cunoscut prin faptul că şi-a asumat riscul de a anticipa schimbările sociale globale
prin prisma mutaţiilor calitative tehnologice, în lucrări de genul Şocul viitorului, Al
treilea val, Powershift, Război şi antirăzboi, Spasmul economic etc.. Acesta ne-a
prevăzut un viitor al schimbărilor comportamentale generate de profunde
descoperiri în rândul ştiinţelor cu aplicabilitate imediată, proiectând o omenire
stresată din cauza posibilităţilor de a nu mai stăpâni schimbarea tehnologică,
sugerând a fi necesar să se facă adevărate revoluţii în sistemele de educare.
Sintetizând informaţii din domenii disparate, ca psihologia, economia, tehnologia,
biologia şi istoria, lucrările de mai sus au propus moduri surprinzătoare de a gândi
viitorul omenirii. Pentru Toffler era evident că, atât societatea capitalistă, cât şi
societatea socialistă treceau printr-o criză generală, ceea ce îi permitea să vestească
societatea specifică celui de Al treilea val. Despre această nouă societate, nu se sfia
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să afirme că "Nu-mi imaginez lumea viitoare ca scutită de conflicte, nici procesul
de a ajunge la ea. Dimpotrivă, consider că intrăm într-o perioadă de aprige
conflicte sociale şi politice … un val de schimbări măturând o întreagă
societate…un întreg lanţ de schimbări asociate, care se stimulează una pe alta şi se
accelerează reciproc, împingând sistemul într-o direcţie care se poate defini."1
John Naisbit, analizând mutaţiile previzibile din interiorul ambelor sisteme
sociale puternic antagoniste, a sistematizat următoarele tendinţe majore, astfel: de
la societatea industrială la societatea informaţională; de la tehnologia forţată la
înalta tehnologie – înalte reacţii compensatoare; de la economia naţională la
economia mondială; de la perspectiva pe termen scurt la perspectiva pe termen
lung; de la centralizare la descentralizare; de la ajutorul instituţional la
autoajutorare; de la ierarhii către reţele; de la democraţia reprezentativă la
democraţia participativă; de la nord către sud; de la opţiunea exclusivă la opţiunea
multiplă. 2 Oricum, se pare că la începutul anilor 1980, nu se întrevedea dispariţia
sistemului social socialist, deşi se explicau megatendinţe ale evoluţiilor generale.
În plan politic, ambele sisteme politice antagoniste – capitalismul şi
socialismul - , se angajau să coexiste paşnic, dar se întreceau în a prezice că dispun
de resurse de stăpânire a fenomenelor respective de generare a schimbărilor şi, pe
acest fond, asigurau componenta socială proprie de strategii victorioase.
Anul 1989 a pus omenirea în faţa unui fapt împlinit, căderea comunismului
şi victoria capitalismului, ca purtător declarat al libertăţii sociale, prosperităţii şi
democraţiei. În jurul ideilor de viitor al celor două sisteme politice s-au făcut
numeroase previziuni, însă puţine au îndrăznit să se angajeze la un asemenea
deznodământ. Capitalismul a devenit învingător prin sucombarea din interior a
socialismului, evitându-se orice formă de apocalipsă nucleară.
Încă nu se sărbătorea cum se cuvine victoria capitalismului, când, pe
actualitatea conflictuală Est-Vest, Francis Fukuyama a lansat pe piaţă cartea
Sfârşitul istoriei şi ultimul om, care s-a bucurat de o largă audienţă. Se sugera
faptul că, prin victoria capitalismului, omenirea a atins o stare providenţială de
echilibru, democraţia occidentală şi principiile de viaţă capitaliste fiind în măsură
să asigure pacea şi prosperitatea planetară. Se inocula astfel ideea unui viitor social
stăpânit numai de principiile competitivităţii, în care pericolele unor războaie
nimicitoare nu se mai justificau .
Mirajul unei convieţuiri paşnice între naţiuni a fost tulburat de Samuel
Hungtington, în anul 1996, prin lansarea cărţii Ciocnirea civilizaţiilor. În viziunea
acestuia, geografia geopolitică se găseşte sub presiunea unei geografii geoculturale,
1
2
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care nu este exclus să nu genereze conflicte de mici sau mari dimensiuni. Interesant
este faptul că distinsul autor dezvoltă un adevărat mix geocultural, punând faţă în faţă
cultura occidentală cu cultura estică, fostă socialistă, cultura de sorginte catolică cu cea
de sorginte ortodoxă, cele două culturi creştine cu cultura islamică ş. a. m. d. , ciocnirea
civilizaţiilor fiind mai probabilă la zonele de graniţă, acolo unde, în timp, s-au produs
transferuri de civilizaţie, formând comunităţi pe spaţii geografice ce se găsesc de acum
sub o altă atracţie culturală. În încercarea de a descifra sensurile şi ascunzişurile
acestui demers cultural s-au angajat o mulţime de oameni de cultură, printre ei
regăsindu-se şi fostul papă Ioan Paul al II-lea, care a apreciat cartea ca fiind "... o
lucrare neconvingătoare, trasând frontiere de nedepăşit între mentalitatea occidentală şi
cea orientală."3 Desigur, respectatul conducător al Bisericii catolice a putut să considere
lucrarea ca fiind neconvingătoare, deoarece era de neconceput ridicarea unui zid între
mentalităţile occidentale şi cele orientale, dar din moment ce s-au definit şi anumite
interese politice, omenirea a privit îngrozită la dramele sociale din fosta Iugoslavie, din
zonele ex-sovietice, din Africa, din Asia ş.a.m.d.
Numai că ciocnirea periferică a civilizaţiilor, susţinută de Samuel
Hungtington a căpătat noi dimensiuni prin acţiunile teroriste din SUA, Spania,
Anglia, Rusia, Franţa etc. Civilizaţiile culturale stelare, dezvoltate în interiorul unor
culturi predominante, se caracterizează prin ceva esenţial ce, pe fondul unor
nemulţumiri faţă de culturile majoritare social, generează acţiuni tragice, în urma
cărora se înregistrează zeci, sute şi mii de morţi nevinovaţi. Actele teroriste ce au
dus la distrugerea turnurilor gemene din SUA, în 2001, au declanşat o adevărată
cruciadă antiteroristă, de pedepsire a unor state ca Iraq şi Afganistan, la care au
contribuit cu forţe şi fonduri multe alte state. În fond, minorităţi culturale, puternic
susţinute politic din exterior, au devenit puternice centre de destabilizare socială.
Împotriva evidenţei, prin anul 2005, când cruciada din Afganistan şi Iraq
sugera victoria Occidentului asupra Orientului, Thomas L. Friedman a lansat cartea
Pământul este plat, o scurtă istorie a secolului XXI. Şi aceasta a fost o lucrare bine
primită de publicul de pretutindeni, deoarece argumenta în direcţia eliminării
stărilor conflictuale distructive mondiale, prin faptul că geoculturile şi statele
politice au fost deja depăşite de vectorii globalizării economice, globalizare ce
conduce la diluarea frontierelor teritoriale, circulaţia monedei, capitalurilor şi forţei
de muncă constituind noile forţe ale viitorului social. Ca atare, ni s-a sugerat o
metaforă a schimbărilor în curs, prin sintagma mapamondul aplatizat , care ar prezenta
o victorie a globalizării economice în raport cu frontierele învechite. Idealismul unei
lumi unite şi conduse prin proces de globalizare, susţinută şi de victoria capitalismului
asupra socialismului sunt fundamente ale politicii americane actuale, care lasă să se
înţeleagă că lumea are deja un conducător ce trebuie respectat.
3
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Mult mai convingător în a susţine excepţionalitatea SUA în lume ne apare
George Friedman, cu volumul său Următorii 100 de ani, apărut în 2009, care
prevede că secolul XXI va fi secolul puterii SUA, aşa cum începutul secolului XX
a fost al dominaţiei europene. Se aduc argumente precum că SUA sunt prea
puternice pentru a mai putea fi concurate de alte state, fie ele chiar şi emergente;
Rusia, China, Japonia, Brazilia, Mexic etc. sunt ţări ce nu vor putea revendica
rolul de lider mondial, cel puţin în acest secol.
Spre deosebire de Thomas L. Friedman, care a descris un viitor descătuşat de
victoria globalizării asupra frontierelor, Robert D. Kaplan, prin Răzbunarea geografiei,
carte apărută în 2012, ne propune încă o reactualizare a frontierelor politice, ca o
înţeleaptă construire a viitorului. Indiferent de succesele globalizării economice, natura
politică a frontierelor constituie structura de rezistenţă în configurarea viitorului.
Aceste considerente se sprijină pe fapte concrete care au angajat statele în conflicte
actuale, unele extrem de imprevizibile prin consecinţe, aşa cum se prezintă situaţiile
din spaţiul ex-sovietic, din cel al nordului Africii şi din Orientul Apropiat.
Destul de tranşant în ceea ce priveşte rostul SUA în lumea aceasta globalizată ne
apare Zbigniew Brzezinski, pentru care "…puterea Americii, bazată preponderent pe
afirmarea principiului suveranităţii naţionale, reprezintă astăzi cea din urmă garanţie a
stabilităţii globale; totodată, societatea americană stimulează acele tendinţe sociale
universale care diluează suveranitatea naţională…Toate acestea conferă Americii o
influenţă politică internaţională fără egal. La bine şi la rău. America dă tonul, şi nici un
rival nu se arată la orizont."4 Ca atare, se găseşte de cuviinţă ca, pe măsură ce se
slăbeşte securitatea celorlalte state, "America are dreptul de a dori mai multă securitate
pentru ea decât orice alt stat. Are nevoie de forţe capabile de desfăşurare internaţională.
Trebuie să-şi întărească abilitatea de a culege informaţii (mai degrabă decât să
irosească resurse cu imensa birocraţie a securităţii teritoriului) astfel încât ameninţările
să fie anticipate. Trebuie să-şi menţină o supremaţie tehnologică faţă de toţi potenţialii
rivali, în privinţa forţelor strategice şi convenţionale. Însă trebuie să-şi definească
securitatea în aşa fel încât să poată mobiliza şi pe alţii, prin cointeresarea lor. Această
misiune de amploare poate fi îndeplinită eficient numai dacă lumea va înţelege că
drumul marii strategii americane este înspre o comunitate de interese împărtăşite."5
Este simplu de identificat acea lume ca fiind o lume dominată de forţa covârşitoare a
SUA şi condusă de SUA.
O notă discordantă, în corul celor care postulează rolul de lider recunoscut al
lumii SUA, face Jacques Attali, care, în a sa Scurtă istorie a viitorului, din 2006,
prognozează nici mai mult nici mai puţin decât că SUA vor fi învinse, cândva prin anul
2035, de mondializarea pieţelor financiare, lumea devenind practic policentristă,
4
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gestionată cu înţelepciune şi responsabilitate de circa zece puteri regionale. Până să se
ajungă la acel moment planetar, undeva prin 2060, despre România, Attali făcea
următoarele aprecieri" Viitorul României va depinde de acum de felul în care va şti să
se adapteze legilor viitorului, de modul în care se va pricepe să urmeze legile
succesului: să-şi creeze un ambient relaţional, să suscite dorinţa unui destin, să
favorizeze libertatea creaţiei, să se doteze cu un mare port şi cu o mare piaţă financiară,
să formeze în mod echitabil cetăţeni pentru noile orizonturi ştiinţifice, să stăpânească
tehnologiile viitorului, să pună bazele alianţelor necesare. "6 În afară de dotarea cu un
mare port, celelalte direcţii de acţiune sunt valabile pentru orice ţară ce doreşte să ţină
pasul cu cerinţele progresului social.
2. Viitorul – ca strategie de angajament imediat. Este evident că SUA
consideră statele membre ale Tratatului Nord – Atlantic a fi nucleul pe care se
poate constitui acea comunitate de interese împărtăşite, ce acceptă ca o realitate
indubitabilă rolul dominant şi conducător al SUA. Spre deosebire de previziuni
academice privind rolul uneia sau alteia dintre ţările lumii, Declaraţia SUMMITului din Ţara Galilor adoptată de şefii de stat şi de guvern participanţi la reuniunea
Consiliului Nord Atlantic, din 4-5 septembrie 2014, proiectează aprecieri şi
angajamente ce definesc eforturile comune ale grupului de ţări bine structurate
politico-militar în privinţa asigurării securităţii globale.
Momentul întrunirii şefilor de stat şi de guvern se apreciază a fi fost crucial
pentru securitatea euro-atlantică, deoarece, prin acţiunile agresive ale Rusiei împotriva
Ucrainei, a fost agresată însăşi viziunea comunităţii asupra construirii unei Europe
libere, a fost provocat sistemul propriu de securitate, situaţie ce poate avea consecinţe
pe termen lung pentru pacea, securitatea şi stabilitatea întregii lumi.
Semnalul dat pentru toate celelalte naţiuni are două componente majore: prima,
reconfirmă angajamentul comun faţă de Tratatul de la Washington, precum şi faţă de
obiectivele şi principiile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, şi a doua, defineşte un
nou angajament comun de a consolida pe mai departe legătura transatlantică şi de a
asigura resursele, capabilităţile şi voinţa politică necesare pentru a asigura pe oricine că
Alianţa rămâne gata să facă faţă oricărei provocări şi capabilă să acţioneze cu hotărâre
pentru a apăra libertatea şi valorile noastre comune privind libertatea individului,
drepturile omului, democraţia şi statul de drept. Această a doua componentă este în
măsură să angajeze toate naţiunile membre oriunde în lume, unde cel ce conduce şi
domină consideră că s-au încălcat valorile comune privind libertatea individului,
drepturile omului, democraţia şi statul de drept.
Direcţiile de acţiune rezultă din conceptul strategic propriu: apărarea
colectivă, managementul crizelor şi securitatea prin cooperare, întărind parteneriate
6
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cu statele şi organizaţiile din toată lumea, care aderă la valorile comune, pentru a
construi mai bine împreună securitatea, aceasta reprezentând fundamentul
prosperităţii şi modului de viaţă comun. Pentru a da conţinut şi credibilitate la
aceste direcţii de acţiune, s-a adoptat Planul de acţiune al NATO pentru creşterea
nivelului de reacţie.
Pentru punerea în aplicare a Planului, comunitatea NATO a modificat
paradigma efortului comun, în sensul că, s-a convenit inversarea tendinţei de scădere a
bugetelor de apărare, concomitent cu reconsiderarea modului de cheltuire a alocaţiilor.
În mod concret, s-a căzut de acord asupra următoarelor aspecte, astfel: "Aliaţii care
respectă în prezent valoarea de referinţă a NATO de minimum 2% din Produsul Intern
Brut (PIB) pentru cheltuielile pentru apărare îşi vor fixa ca obiectiv să continue această
valoare. De asemenea, Aliaţii care cheltuiesc peste 20% din bugetele lor pentru apărare
pentru echipamente de importanţă majoră, inclusiv pentru activitatea de cercetare şi
dezvoltare aferentă, vor continua să facă acest lucru. Aliaţii a căror cotă actuală din PIB
destinată cheltuielilor de apărare este sub nivelul de 2%: vor stopa orice declin din sfera
cheltuielilor pentru apărare; îşi vor fixa ca obiectiv sporirea cheltuielilor pentru apărare
în termeni reali pe măsură ce PIB-ul creşte; îşi vor fixa ca obiectiv să avanseze spre
asigurarea valorii de referinţă de 2% într-un interval de un deceniu pentru a-şi realiza
capabilităţile ţintă NATO şi pentru eliminarea neajunsurilor NATO în domeniul
capabilităţilor. Aliaţii care cheltuiesc în prezent mai puţin de 20% din bugetele lor
anuale destinate apărării pentru echipamente de importanţă majoră noi, îşi vor fixa
drept obiectiv ca, într-un deceniu, să-şi sporească investiţiile anuale la 20% sau mai
mult din totalul cheltuielilor pentru apărare. Toţi Aliaţii: se vor asigura că forţele lor
terestre, aeriene şi maritime corespund liniilor directoare convenite la nivelul NATO în
privinţa capacităţii de dislocare şi sustenabilităţii şi a altor rezultate cuantificabile
convenite; se vor asigura că forţele lor armate pot opera împreună în mod real, inclusiv
prin implementarea standardelor şi doctrinelor convenite la nivelul NATO."7
Comunitatea NATO s-a angajat la eforturi superioare pentru apărare, schimbând
sensul paradigmei de angajament colectiv, dar şi pe cel al responsabilităţii individuale,
deoarece a identificat cu claritate în Rusia statul ce pune în pericol viziunea de
gestionare a securităţii mondiale de către NATO. În viziunea ţărilor NATO, Rusia este
acuzată de: intervenţie militară ilegală şi în creştere în Ucraina; violare a suveranităţii
şi integrităţii teritoriale a Ucrainei; încălcare gravă a dreptului internaţional; provocare
majoră la adresa securităţii euro-atlantice; ocupare ilegitimă a Crimeii; gestionare de
fluxuri de armament, echipament, oameni şi bani peste graniţă către separatişti;
alimentare de tensiuni de-a lungul graniţelor proprii; deteriorare a situaţiei umanitare;
discriminare a tătarilor din Crimeea; insecuritate a zborurilor avioanelor civile, ceea ce
Declaraţia SUMMIT-ului din Ţara Galilor adoptată de şefii de stat şi de guvern participanţi la
reuniunea Consiliului Nord Atlantic din Ţara Galilor, 4-5 septembrie 2014, art. 14.
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a condus la doborârea unui avion de pasageri malaysian; nerespectare a dreptului
internaţional înscris în Carta ONU; comportament abuziv faţă de Georgia şi Republica
Moldova; violare a Actului Final de la Helsinki; conduită destabilizatoare; încălcare a
documentelor ce privesc dezvoltarea parteneriatului Rusia – NATO etc. Atenţionarea
previzibilă a comunităţii NATO către Rusia este fără dubii: "Alianţa nu doreşte
confruntarea şi nu constituie o ameninţare pentru Rusia. Dar nu putem şi nu vom face
compromisuri în ceea ce priveşte principiile care stau la baza Alianţei noastre şi a
securităţii în Europa şi America de Nord. NATO este atât transparentă, cât şi
predictibilă şi suntem hotărâţi să ne demonstrăm trăinicia şi rezistenţa, aşa cum am
făcut-o de la înfiinţarea Alianţei noastre. Natura Alianţei cu Rusia şi aspiraţiile noastre
de parteneriat vor depinde de observarea unei schimbări clare şi constructive în
acţiunile Rusiei, care să demonstreze respectarea dreptului internaţional şi a obligaţiilor
şi responsabilităţilor sale internaţionale."8
SUA, ca mare putere dominantă şi conducătoare, prin NATO şi prin
cointeresarea ţărilor aliate, conduce demersurile de aducere a Rusiei la un comportament ce corespunde intereselor sale. Coexistenţa paşnică este de dorit, dar a devenit
greu de realizat din moment ce o mare putere mondială, aşa cum este Rusia, este
acuzată de nesocotirea noilor principii internaţionale, stabilite de ONU, în întâlniri
informale de tip G5, G7, G20 etc. Pe ansamblu, problematica securităţii a devenit
dramatică, din momentul în care vectorii globalizării de sorginte americană au în spate
rezolvări de genul Iugoslavia, Serbia, Afganistan, Iraq, Libia, Siria etc., ca şi rezolvări
de genul Cecenia, Georgia, Ucraina etc. Oricum, din această confruntare bipolară de
interese geopolitice şi geostrategice rezultă două aspecte importante: primul,
îngrijorarea opiniei publice generale faţă de escaladarea confruntării politice,
economice, diplomatice şi militare la nivel global, şi, al doilea, planificare pe termen
scurt de resurse suplimentare destinate eforturilor militare. Se uită faptul că,
înţelepciunea populară struneşte pornirile agresive prin proverbul "cine seamănă vânt
culege furtună". Pe ansamblu, semnalizările academice sunt puse în penumbră de
angajamente strategice concrete.
Se pare că rezolvarea problematicii internaţionale după principiul „aşa vreau
eu” are drept urmări convingeri individuale imprevizibile, deoarece forţa şi aroganţa
pot înfrânge militar un grup social, dar nu-l pot anihila moral şi cultural. Aşa se explică
nedumiriri de genul: "Şi pentru că vorbim de intoleranţă, religie, respect şi teamă vreau
să amintesc un lucru extrem de interesant: în 2003, la începutul războiului din Iraq, nu
era nici-un pericol să merg la filmări prin oraşele Iraqului sau pe străzile Bagdadului
îmbrăcată în ţinută europeană: pantaloni şi cămaşă. În mai puţin de doi ani, lucrurile sau schimbat radical şi era necesar să port burka pentru a nu leza pe cineva. Între a risca

8

Ibidem., art. 23.
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să fiu răpită sau ucisă să devin erou degeaba, am ales să respect regula jocului."9 sau
"Imaginaţi-vă o civilizaţie care a întrecut odinioară Occidentul în aproape orice
privinţă, înainte ca un anumit lucru să meargă greşit. Gândiţi-vă la acea civilizaţie
invadată de Occident, afectată de colonialism şi imperialism. Imaginaţi-vă că o parte
din teritoriile acelei mari civilizaţii de odinioară sunt încă ocupate în secolul XXI de
către occidentali sau apropiaţi ai lor. Imaginaţi-vă că există un popor care încă mai
trebuie să îndure prezenţa navelor militare americane în apele sale teritoriale.
Imaginaţi-vă frustrarea poporului născut din acea civilizaţie – femei şi bărbaţi mândri
de extraordinara lor istorie şi de ilustra moştenire – care se văd ei înşişi luaţi peste
picior şi îşi văd cultura batjocorită de către Occidentul care vede în ea ceva înapoiat,
ceva străin, ceva oriental.."10
În timp ce previziunile academice încântă sau îngrijorează, angajamentele
comunitare prevestesc de regulă implicări ale socialului în apărarea unor interese
proiectate la mare depărtare de sentimentele proprii.
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CELE TREI STATUI DE PE ALEEA MAREŞALILOR
THE MARSHALL ALLEY AND ITS THREE STATUES
General de brigadă (r) prof. univ. dr. Florian TUCĂ
Rezumat: În acest articol este prezentată în mod succint o trecere în revistă a
faptelor regelui României Ferdinand I şi ale mareşalilor Alexandru Averescu şi Constantin
Prozan împreună cu datele lor biografice şi a percepţiei lor în epocă.
Cuvinte-cheie: Regele românilor Ferdinand I; Alexandru Averescu;, Constantin
Prezan; date biografice; percepţia lor în epocă.
Abstract: In this paper is presented in a short manner an activity assessment of
King Ferdinand I and Alexandru Averescu and Constantin Prezan, Marshalls of Romania,
together with their biographical data and how they were perceired etc.
Keywords: King of Romanians Ferdinand I; Alexandru Averescu; Constantin
Prezan; biographical; how they were perceired.

I

aşul se numără printre oraşele româneşti cu cel mai mare număr de statui
şi de alte monumente şi însemne memoriale de interes istoric. Faptul
este pe deplin explicabil. El a avut şi are o istorie străveche şi glorioasă. A fost,
vreme îndelungată, capitala statului românesc Moldova şi unul dintre cele mai
înfloritoare centre economice, cultural-ştiinţifice, militare şi religioase din întreaga
arie de vieţuire românească. Acolo au trăit şi au lucrat, spre binele tuturor
românilor, iluştri bărbaţi de stat, oameni de cultură şi eroi ai neamului. Numele
multora dintre ei sunt consemnate, cu majuscule, şi pe soclurile statuilor ce li s-au
înălţat, în decursul timpului, în această parte de Ţară, în amintirea, în memoria şi
întru slava lor.
În consecinţă, considerăm necesar să cităm, doar ca exemplificare, câteva
dintre aşa-zisele memoriale: statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare şi cel Sfânt;
grupurile statuare sau statuile dedicate unor străluciţi voievozi şi domnitori români,
aşa cum au fost Dragoş Vodă, Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare şi Mihai
Viteazul, Ioan Vodă cel Cumplit şi Petru Rareş, Vasile Lupu şi Dimitrie Cantemir,
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Alexandru Ioan Cuza şi alţii; statuile sau busturile lui Miron Costin, Mihail
Kogălniceanu, Mihai Eminescu, Gheorghe Asachi, Costache Negri, Vasile
Alecsandri etc.; monumentele eroilor războiului de independenţă şi al celor din
războiul de reîntregire naţională şi multe altele.
Cu mai bine de 10 ani în urmă, Iaşul din zilele noastre avea să fie înnobilat
cu încă trei noi şi reprezentative statui, dedicate, de data aceasta unor reputaţi şi
veneraţi mareşali ai României, dintre cei opt care au primit această înaltă şi
onorantă demnitate, şapte dintre ei, din partea statului român, iar unul din partea
Germaniei şi apoi şi a Rusiei ţariste.
Care sunt cei trei mareşali ale căror statui aveau să împodobească un loc bine
cunoscut şi iubit de către ieşeni şi de către toţi românii de bine, adică Dealul
Copoului? Este vorba de regele Ferdinand I, Alexandru Averescu şi Constantin
Prezan. Locul ales de către iniţiatorii şi realizatorii respectivului ansamblu statuar
avea să primească, până la urmă denumirea de „Aleea Mareşalilor” şi cu această
titulatură va rămâne el consemnat în istorie. Am zis „până la urmă”, nu aşa, la
întâmplare sau din fuga condeiului, ci ţinând seama de evoluţia evenimentelor
legate de edificarea complexului statuar de pe Dealul Copoului, în fruntea cărora sa aflat încă de la început, primarul de atunci al oraşului Iaşi, profesorul Constantin
Smirad şi un oştean de excepţie din zilele noastre, generalul Mircea Chelaru, fost
comandant al marii unităţi ieşene (Corpul 10 armată „Ştefan cel Mare”, iar apoi şef
al Statului Major General al Armatei României). Cei care au iniţiat şi sub
conducerea cărora s-au realizat statuile celor trei mareşali ai României, au botezat,
la început, locul în care ele urmau să fie aşezate, cu denumirea de „Aleea
Mareşalilor Militari”. Ei gândeau ca acolo să fie rânduite busturile turnate în
metal ale celor trei mareşali care fuseseră şi militari de carieră ai armatei române şi
anume Alexandru Averescu, Constantin Prezan şi Ion Antonescu. În această idee,
cu aprobările de rigoare obţinute atât de la Bucureşti, cât şi pe plan local, s-a trecut
la treabă. Mai întâi s-a fixat locul de dispunere a statuilor şi anume, pe Dealul
Copoului. Apoi s-a elaborat proiectul propriu-zis al ansamblului statuar. Busturile
celor trei mareşali aveau să fie realizate de către sculptori de la Studioul Plastic al
Armatei, de unde se obţinuse aprobarea din partea conducerii acestuia. Ele urmau
să fie la început modelate în ghips, iar apoi turnate în alamă. Metalul necesar fusese
obţinut, fără costuri financiare din partea şefului Satului Major al Forţelor Terestre,
care pusese la dispoziţia studioului plastic circa o tonă şi jumătate de tuburi de
proiectile de artilerie ce fuseseră scoase din uz şi care urmau apoi să fie topite
pentru turnarea busturilor. La rândul lor, cei de la Iaşi şi-au concentrat eforturile
pentru construirea soclurilor pe care aveau să fie aşezate busturile celor trei
mareşali. Acestea s-au înălţat într-un timp record, prin materiale şi prin forţă de
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muncă plătite din donaţiile benevole în bani făcute, în principal, de către cadrele
militare din garnizoană.
Dar în ultima decadă a anului 1999, pe când aproape toate treburile strâns legate
de edificarea ansamblului statuar erau aproape terminate, aşa, pe neaşteptate, s-a ivit o
problemă care avea să pună în pericol inaugurarea „memorialului gloriei” de pe Dealul
Copoului, aşa cum începuse să fie denumit el pe plan local. Ce se întâmplase între
timp? De la Bucureşti, aşa cum avea să consemneze într-un interviu de dată foarte
recentă, generalul Mircea Chelaru, care era, de drept şi de fapt, unul dintre principalii
artizani ai construirii ansamblului statuar, „lucrurile au luat o turnură scandaloasă”.
În mod concret, cei cu funcţii foarte înalte de la Bucureşti, din considerente multiple şi
adesea contradictorii, la care nu ne vom referi aici, n-au mai fost de acord ca în cadrul
celor trei busturi ce urmau să fie aşezate pe Aleea Mareşalilor Militari din Iaşi să
figureze şi chipul mareşalului Ion Antonescu. Ei aveau să-şi aducă aminte, aşa ca peste
noapte, că acesta fusese considerat „persona non grata”, ca să ne exprimăm aici direct
şi fără ocolişuri. Ca urmare, chipul respectivului mareşal nu mai putea fi aşezat sau
văzut pe monumentele româneşti de for public. În consecinţă, nici pe preconizata Alee
a Mareşalilor Militari din Dealul Copoului. Ca şi cum această veste n-ar fi fost pe
deplin alarmantă pentru cei care se ocupau direct de această treabă, pe plan local, adică
la Iaşi, „unele voci înveninate”, aşa cum le aprecia generalul Mircea Chelaru, în
interviul la care ne-am referit, „au început să-l şantajeze pe primarul oraşului Iaşi,
Smirad, strigându-se, în dreapta şi în stânga, cu răutate şi cu ură, chiar şi pe unele
străzi, să nu apară Antonescu pe Alee”. În virtutea acestui fapt, aşa cum va spune
acelaşi general, „Era în pericol, deci, inaugurarea grupului statuar”. Pentru a se
evita aşa ceva, în mintea generalului Chelaru s-a născut o idee de-a dreptul salutară şi
salvatoare şi anume: să înlocuiască bustul mareşalului Ion Antonescu cu un altul! Dar
cu care anume? Având o minte luminată şi fiind, totodată un bun cunoscător al
biografiilor tuturor mareşalilor români, s-a oprit, ca printr-o minune, la cel mai indicat.
„Imediat – ne spune el în interviul la care ne-am referit – m-am gândit la Regele
Ferdinand”. Era o gândire ivită ad-hoc, care avea şi o deplină acoperire şi justificare:
regele Ferdinand îşi legase în mod organic numele de bogata şi frumoasa istorie a
Iaşului. Printre altele, în anii Primului Război Mondial el şi suita sa regală şi militară sau aflat, timp de peste doi ani de zile, la Iaşi. De acolo, a condus cu măiestrie destinele
ţării s-a aflat în fruntea armatei în înalta postură de comandant suprem, a comandat
oştirea română şi a condus efectiv, operaţiile militare ale armatei etc. Referindu-se la
acest înalt şi strălucit personaj, al cărui bust urma să-l înlocuiască pe cel al lui Ion
Antonescu, în interviul său, generalul Chelaru avea să spună următoarele: „Imediat mam gândit la Ferdinand, al cărui bust străjuia, alături de cel al domnului Cuza,
fresca istorică de la etajul 1 al clădirii MapN. Avea aceleaşi dimensiuni cu cel al
lui Antonescu, fiind lucrat de acelaşi sculptor... Atunci am hotărât ca bustul
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regelui Ferdinand să fie transportat de la Bucureşti la Iaşi”. Şi lucrurile aveau să
evolueze în această direcţie. În noua situaţie, cei ce s-au ocupat de edificarea
complexului statuar de pe Dealul Copoului au fost nevoiţi, în mod îndreptăţit, ca
denumirea iniţială a locului în care el urma să se amplaseze, adică aceea de „Aleea
Mareşalilor Militari”, să se numească aşa: „Aleea Mareşalilor din Copou”. Ce a
urmat după aceea, vom spune, pe scurt, în continuare: inaugurarea oficială a
complexului memorial sau statuar. Acţiunea s-a desfăşurat, se zice, pe data de 25
martie 2000, zi în care în garnizoana Iaşi avea să depună jurământul militar un nou
contingent de recruţi. A avut loc un ceremonial în toată regula: cu dezvelirea propriuzisă a statuilor, efectuată în sunete de alămuri şi în uralele participanţilor cu expuneri
elogioase la adresa celor cărora li se ridicaseră statui; cu depuneri de jerbe şi coroane
de flori la baza soclurilor însemnelor memoriale etc.
Presa locală ieşeană, însă nu, din păcate, şi principalele ziare reprezentative
ce apăreau la Bucureşti a consemnat aşa cum se cuvine evenimentul. Iar apoi,
despre statuile celor trei mareşali de la Iaşi avea să se scrie doar din când în când,
în special cu prilejul unor zile aniversare ale eroilor neamului românesc (de
exemplu, şi de ziua Armatei). În această privinţă, după opiniile noastre, materialul
cel mai amplu, mai clar, mai complet şi mai frumos dintre toate acestea a apărut în
ziarul ieşean „Rezervistul”, în numărul său din ziua de 25 octombrie 2014,
publicaţie editată de către „Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă
şi în Retragere”, filiala Iaşi. Materialul respectiv este astfel intitulat: „Pe Aleea
Mareşalilor Militari. De strajă doar trei din cei şapte mareşali ai României, care au
fost opt”. El reprezintă, de fapt, un amplu interviu pe care redactorul-şef al
publicaţiei ieşene, colonelul (r) Grigore Radoslovescu, l-a luat cam după scurgerea
unui deceniu şi mai bine, de la inaugurarea statuilor celor trei mareşali, generalului
(r) cu patru stele, Mircea Chelaru, cel ce s-a numărat printre iniţiatorii şi
edificatorii complexului statuar. În ceea ce ne priveşte, nouă, autorilor articolului
de faţă, ne-a plăcut din acel interviu, în mod deosebit, două dintre aprecierile făcute
de către cei doi protagonişti ai interviului, în partea de încheiere a acestuia. În
această privinţă, generalul Mircea Chelaru a spus următoarele: „Azi, acolo, în
Dealul Copoului, în aceeaşi concepţie a simetriei, există un loc rezervat pentru a
patra statuie. Să luăm aminte!” Cel intervievat nu spune despre ce statuie ar fi
vorba. Dar se deduce din spusele domniei sale de care anume, adică de cea a
mareşalului Antonescu – n.n.). La rândul său, autorul interviului, colonelul
Radoslovescu, a ţinut să facă şi domnia sa această apreciere de sinteză şi de
încheiere, dar care este strâns legată de cele spuse de general: „Şi acel spaţiu ar
trebui extins pentru statuile tuturor celor şapte mareşali ai României, care au fost
opt” (în concepţia şi în viziunea gazetarului militar, cel de-al optulea mareşal al
României, era regele Carol I, care primise la timpul său, demnitatea sau rangul de
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feldmareşal al României şi apoi, Bastonul de Mareşal din partea ţarului Rusiei –
n.n.).
Rămâne evident, ca spusele atât de clare, de directe şi de expresive ale celor
doi protagonişti citate de noi în partea de încheiere a acestui articol, să fie reţinute,
apreciate şi analizate de către cei în drept, iar apoi, după concluziile formulate, să
ia deciziile ce se cuvin, având însă mereu în atenţie, pe de o parte, respectarea
adevărului istoric, iar pe de altă parte, respectul ce se cuvine dat străluciţilor noştri
înaintaşi şi eroi ai neamului românesc, prin înălţarea de monumente şi însemne
memoriale întru amintirea, gloria şi slava lor, fie că aceştia au fost ostaşi simpli,
ofiţeri, generali sau mareşali.
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STATUL ISLAMIC – MAI MULT DECÂT
O GRUPARE TERORISTĂ
ISLAMIC STATE - MORE THAN A TERRORIST GROUP
Genela maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE *
Locotenent-colonel Cezar CUCOŞ**
Rezumat: Referindu-se la gruparea teroristă Statul Islamic, adjunctul secretarului
Departamentului de Stat al Statelor Unite pentru Irak şi Iran afirma, în iulie 2014, că
aceasta este „mai rea decât al-Qaeda” şi că „nu mai este demult o organizaţie teroristă”
ci o „armată în plină dezvoltare care încearcă să stabilească o stare de autoguvernare”.
Analizând gruparea din punct de vedere al organizării, finanţării, leadershipului,
capabilităţilor militare, obiectivelor şi al strategiei adoptate de aceasta, vom constata
adevărul acestor afirmaţii precum şi pericolul reprezentat de Statul Islamic la adresa păcii
şi securităţii lumii.
Cuvinte-cheie: ISIS, organizaţie teroristă, Califat, jihad, Sharia, al-Baghdadi.
Abstract: Referring to the terrorist group Islamic State, Brett McGurk, the State
Department’s deputy assistant secretary for Iraq and Iran said, in July 2014, that it is
"worse than al-Qaeda" and that it "is no longer simply a terrorist organization” but a
“full-blown army seeking to establish a self-governing state". Analyzing the group in terms
of organization, finance, leadership, military capabilities, objectives and the strategy
adopted by this, we determine both the truth of these statements and the danger posed by
the Islamic State to the global security environment.
Keywords: ISIS, terrorist organization, Caliphate, jihad, Sharia, al-Baghdadi.

E

venimentele din Franţa de la începutul anului 2015, care au debutat cu
împuşcarea jurnaliştilor de la „Charlie Hebdo” şi au avut ca bilanţ
uciderea a 17 oameni, au făcut dovada faptului că, trei cetăţeni francezi, cu
convingeri islamiste radicale, bine antrenaţi şi înarmaţi, pot crea într-un stat
democratic, bine organizat, o stare de teroare şi de asemenea, pot mobiliza prin
acţiunile lor 90.000 de forţe de ordine, înainte de a sfârşi ca „martiri”, împăcaţi cu
gândul „răzbunării profetului Mahomed”. Atacurile mai sus amintite au fost
*
**
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revendicate de organizaţia al-Qaeda, Yemen, însă important de văzut aici este
pericolul pe care îl reprezintă islamiştii radicali din interiorul statelor democratice,
indiferent de afilierea lor, ale căror intenţii sunt mult mai greu de identificat decât
ale celor veniţi din exterior.
Cu un număr de aproximativ 3.000 de luptători proveniţi din Europa de Vest,
cu obiective clar determinate printre care acela de a „înălţa steagul Statului Islamic
(SI) deasupra Casei Albe”1 , cu o putere militară, financiară şi politică în continuă
expansiune, organizaţia teroristă Statul Islamic constituie o ameninţare fără
precedent la adresa statelor democratice.
În iulie 2014, adjunctul secretarului Departamentului de Stat al Statelor
Unite pentru Irak şi Iran afirma, referindu-se la gruparea Statul Islamic, că este
„mai rea decât al-Qaeda” şi că „nu mai este demult o organizaţie teroristă ci o
armată în plină dezvoltare” 2.
Originea acestei organizaţii, ale cărei rădăcini se regăsesc în Afganistanul şi
Iordania anului 1999, dar şi modalitatea în care aceasta a reuşit să se dezvolte dintro structură obscură şi sortită pieirii într-una care, la 29 iulie 2014, declara
înfiinţarea unui califat ce se întinde pe 423 mile în Iraq şi Siria, deşi deosebit de
interesante, nu vor face obiectul acestui articol. Pentru a putea analiza ameninţarea
pe care aceasta o constituie la adresa statelor occidentale, vor fi trecute în revistă în
rândurile următoare capabilităţile, lidership-ul, strategia şi obiectivele acesteia.
În conturarea profilului Statului Islamic, analizele îl prezintă ca fiind o
organizaţie fără precedent în istoria terorismului, „o armată în dezvoltare” ce
„dispune de fonduri, echipament, resurse umane şi capabilităţi operaţionale mult
mai sofisticate decât cele cu care vestul s-a confruntat până acum”3.
În septembrie 2014, Statul Islamic dispunea de un număr de 31.000 de
luptători, conform estimărilor CIA4, de trei ori mai mult decât numărul apreciat în
iunie, acelaşi an. Pentru a avea un reper în percepţia acestui număr, el reprezintă
din punct de vedere cantitativ, un echivalent al militarilor activi din armata
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12.01.2015)
3 Marc Pierini, The European Union Must Face the Islamic State, October 2, 2014, Carnegie
Endowment for International Pace, http://carnegieendowment.org/2014/10/02/european-union-mustface-islamic-state
4 Richard Sisk, CIA Estimates Islamic State Has Tripled to 31,000 Fighters, September 13, 2014,
Militari Com News, http://www.military.com/daily-news/2014/09/13/cia-estimates-islamic-state-hastripled-to-31000 fighters.html
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Belgiei5, respectiv jumătate din cel al militarilor activi din armata României6, nici
unul din aceste state neavând însă capacitatea triplării numărului de militari activi
într-un interval de cinci luni.
Vorbind despre capabilităţile de luptă de care dispune, organizaţia are în dotare
tancuri, transportoare blindate, tunuri, obuziere autopropulsate, instalaţii de lansare a
rachetelor, precum şi rachete antitanc dirijate (ATGMs), artilerie antiaeriană, sisteme
antiaeriene portabile7. Cucerirea oraşului Mosul, al doilea ca mărime din Irak, în iunie
2014, a avut printre rezultate, şi acela că, un important număr de vehicule militare
americane, tancuri, piese de artilerie, sisteme antiaeriene portabile (MANPADS) şi alte
tipuri de armament au ajuns din dotarea armatei irakiene în posesia Statului Islamic. O
mare parte a acestor echipamente au fost transferate în Siria, crescând astfel puterea de
foc şi mobilitatea luptătorilor mult peste cea avută de al-Qaeda în Mali sau a talibanilor
în Afganistan8. Analiştii estimează chiar existenţa unui număr mic de elicoptere şi
faptul că fiecare luptător are în dotare mai multe arme de asalt M-16, muniţia aferentă
şi veste antiglonţ, capturate de la forţele guvernamentale siriene şi irakiene9. Şi tot la
capitolul capabilităţi militare vorbim de baze de instrucţie ale căror număr a crescut din
2013, postările din social media ale grupului dezvăluind faptul că există astfel de
facilităţi în cele mai importante provincii din Siria şi Irak, aflate sub controlul lor.
Dincolo de aspectele logistice de care dispune Statul Islamic, distinctiv pentru acesta,
în rândul organizaţiilor de profil, este capacitatea liderilor săi de a planifica şi executa
operaţii militare de nivel operativ şi chiar strategic. Reunind ideologia islamistă cu
acţiunea militară, concretizată în capacitatea de comandă şi control, abilitatea de a
conduce un război de tip hibrid, executarea manevrei şi a unor ofensive pe mai multe
fronturi10, se conturează profilul Statului Islamic ca fiind mai mult decât o grupare
teroristă.
5 http://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.asp?country_id=Belgium
6 Idem
7 Charles Lister , Profiling the Islamic State, Brooklin Doha Center Analysis Paper, no. 13,
November,
2014
http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Reports/2014/11/profiling%20islamic%20state%2
0lister/en_web_lister.pdf
8 Marc Pierini, The European Union Must Face the Islamic State, October 2, 2014, Carnegie
Endowment for International Pace, http://carnegieendowment.org/2014/10/02/european-union-mustface-islamic-state
9 Harriet Alexander, and Alastair Beach How Isil is funded, trained and operating in Iraq and Syria,
The
Telegraph,
10
January
2015,
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11052919/How-Isil-is-funded-trainedand-operating-in-Iraq-and-Syria.html#
10 Jessica D. Lewis, The Islamic State: a counter-strategy for a counter-state, July 2014, Middle East
Security
Report
21,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/LewisCenter%20of%20gravity.pdf
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În sprijinul puterilor militare şi politice fără precedent în rândul
organizaţiilor teroriste şi capacitatea extraordinară de a transforma succesele
militare în victorii politice, vine capacitatea de autofinanţare, de aceeaşi natură.
Prin influenţa pe care a câştigat-o asupra teritoriilor aflate sub control, în august
2014, analiştii din domeniu estimau că aproximativ 70.000 de barili de petrol sunt
vânduţi zilnic din Siria şi Irak de organizaţie, pe piaţa neagră din Irak, Liban şi
Turcia, aceasta obţinând astfel, un venit zilnic de 1-3 milioane de dolari11. Această
cantitate însemnată de petrol provine, practic, din cele aproximativ 12 câmpuri
petroliere şi câteva rafinării de care organizaţia dispune12.
O altă sursă financiară deosebit importantă este considerată a fi jefuirea
băncilor odată cu capturarea oraşului Mosul, rapoartele sugerând că luptătorii
grupului au obţinut în urma acestor acţiuni peste 240 de milioane de lire sterline.
Alte surse menţionează alături de banii furaţi din aceste bănci şi aurul luat din
filiala din Mosul a Băncii Centrale Irakiene13.
Estimările continuă cu suma de 5 milioane de lire sterline lunar, considerată a fi
câştigată din taxele pe care afaceriştii locali sunt obligaţi să o plătească colectorilor
Statului Islamic pe teritoriile stăpânite de aceştia, la care se adaugă suma de 40 de
milioane de lire sterline lunar din sumele primite pentru răscumpărarea ostaticilor
străini, preţul mediu cerut pentru eliberarea unuia ajungând până la 3 milioane de lire14.
În bugetul Statului Islamic intră şi donaţiile primite din exterior, însă cifre sunt
nesemnificative în raport cu cele prezentate mai sus.
Înainte de a aborda pericolul pe care îl reprezintă Statul Islamic, prin
obiectivele sale declarate, este important de analizat lidership-ul acestuia şi
capacitatea conducătorilor de a concretiza scopurilor propuse.
Liderul grupului, având titulatura de ”Calif” este Abu Bakr al-Baghdadi, în
vârstă de 44 de ani, aflat în 2014 pe locul 54 în Topul Forbes al celor mai puternici
oameni din lume. Argumentele celor de la Forbes pentru locul ocupat de acesta sunt
11

Charles Lister , Profiling the Islamic State, Brooklin Doha Center Analysis Paper, No 13 ,
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2014
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12 Howard J. Shatz, How ISIS funds its reign of terror, New York Daily News, September 8, 2014,
http://www.nydailynews.com/opinion/isis-funds-reign-terror-article-1.1931954#
13 Marc Pierini, The European Union Must Face the Islamic State, October 2, 2014, Carnegie
Endowment for International Pace, http://carnegieendowment.org/2014/10/02/european-union-mustface-islamic-state
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The
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2015
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„remarcabila rapiditate cu care, într-un timp foarte scurt, al-Baghdadi a reuşit să ocupe
teritorii importante din Irak şi Siria, a captat atenţia întregii planete şi mai ales a celor
mai importanţi lideri politici, cu o serie de decapitări barbare şi totodată abilitatea sa de
a pune în funcţiune un sistem prin care câştigă sume de bani deloc neglijabile”15.
Deşi a avut în permanenţă grijă să fie cunoscute cât mai puţine aspecte
despre el, al-Bghdadi are o reputaţie de tactician abil, nemilos şi foarte organizat,
acesta participând, în mod direct, în trecut, timp de opt ani, la acţiuni de luptă,
conform informaţiilor apărute pe unele site-uri jihadiste16. Aceste aspecte, pe care
analiştii le consideră ca fiind foarte atractive pentru tinerii jihadişti17, îi aduc o mai
mare legitimitate conducerii lui şi totodată capacitatea de a atrage mult mai mulţi
luptători pentru cauza organizaţiei decât a făcut-o predecesorul său Abu Musab alZarqawi. Stima de care se bucură în rândurile jihadiştilor islamici vine însă şi din
doctoratul pe care acesta îl are în studii islamice, dar şi provenienţa acestuia dintr-o
familie cu tradiţie în studierea şi predicarea islamismului. Toate aceste studii,
precum şi experienţa sa ca imam şi predicator, îl califică pe al-Bghdadi, în ochii
islamiştilor, la un nivel religios superior celui dobândit de Osama bin Laden sau de
Ayman al-Zawahir18.
Pe de altă parte, documente sustrase din casa unor membri ai Statului
Islamic, pe timpul unui raid al militarilor irakieni au dezvăluit pentru prima dată
detalii referitoare la structura conducerii acestui grup. Spre deosebire de
predecesorul său, Abu Musab al-Zarqawi, al-Baghdadi este adeptul centralizării
puterii. Doi dintre „locotenenţii” lui al-Baghdadi, însărcinaţi cu controlul
operaţiunilor sunt Abu Ali al-Anbari, care se ocupă de conducerea acţiunilor în
teritoriile ocupate din Siria, respectiv Abu Muslim al-Turkman a celor din Irak. Cel
dintâi este cunoscut ca fiind un fost general-maior din armata irakiană, în perioada
lui Saddam Hussein, iar al doilea, având ca background gradul de locotenentcolonel şi funcţii ocupate în serviciile de informaţii şi cele de forţe speciale
irakiene. Cei doi foşti ofiţeri, spun unii analişti, sunt cei care îl menţin pe al-

15
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https://archive.org/stream/TheBiographyOfSheikhAbuBakrAlBaghdadi/The%20biography%20of%20
Sheikh%20Abu%20Bakr%20Al-Baghdadi_djvu.txt
17 Profile: Abu Bakr al-Baghdadi, BBC, July 5, 2014, http://www.bbc.com/news/world-middle-east27801676
18 Charles Lister , Profiling the Islamic State, Brooklin Doha Center Analysis Paper, No. 13,
November
2014,
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Baghdadi la conducerea Statului Islamic.19 Direct subordonate lui al-Baghdadi sunt
Shura, organul consultativ suprem, care, în mod teoretic, trebuie să autorizeze
deciziile Califului, având totodată autoritatea legală de a-l înlocui pe acesta în cazul
neîndeplinirii atribuţiunilor şi Sharia, cea mai importantă structură a Statului
Islamic, având rolul de a supraveghea punerea în aplicare a legii islamice. Cel
dintâi consiliu este estimat a avea între nouă şi 11 membri, iar cel de-al doilea şase.
Nivelul următor de lidership cuprinde o serie de consilii mai puţin
importante decât cele prezentate mai sus, dar la fel de bine identificate şi cu sarcini
precise precum: Consiliul de Informaţii şi Securitate, însărcinat cu menţinerea
autorităţii şi securităţii lui al-Baghdadi, Consililul Militar ce are ca atribuţii
plaificarea şi conducerea acţiunilor de luptă împotriva forţelor externe şi Consiliul
Provincial care se ocupă de aspectele administrativ-civile ale provinciilor ocupate
de Statul Islamic. Fiecare provincie este condusă la rândul său de un guvernator.
Există, de asemenea, un Consiliu al finanţelor, un Consiliu Media şi un Consiliu
Religios, ale căror sarcini se subînţeleg20. Pe de altă parte, Grupul de Analiză
Soufan a identificat o serie de oficiali importanţi cu un rol specific în rândurile
grupului. Abdul Rahman al Afari este membru al consiliului militar, responsabil de
familiile luptătorilor decedaţi, Abdulla Ahmad al Mishhadani răspunde de
administrarea locaţiilor în care sunt cazaţi luptătorii străini, Abu Yahya al Iraqi
care se află în permanenţă alături de al- Baghdadi este ofiţer de legătură între acesta
şi Abu Ali al Anbari21. La nivelul organizaţiei există şi funcţia de ofiţer de presă,
Abu Muhammad al Adnani, cel care ocupă această funcţie putând fi văzut
îndeplinindu-şi atribuţiunile specifice alături de jurnalistul Vice-News, Medyan
Dairieh, cel care a filmat singurul documentar despre Statul Islamic, în oraşul sirian
Raqqam, după ocuparea acestuia22.
Conform documentelor capturate, menţionate mai sus, grupul are de asemenea
aproximativ 1.000 de lideri militari, la nivelurile superioare de organizare, fiecare
dintre aceştia având cunoştinţe de tactică şi tehnice în domeniul militar.
După cum putem observa aşadar, Statul Islamic reprezintă de o grupare bine
organizată, având în funcţii cheie oameni cu o bogată experienţă în domeniile în

19
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20 Adam Taylor, Charting the murky leadership structure of the Islamic State, October 30, 2014, The
Washigton Post, com/blogs/worldviews/wp/2014/10/30/charting-the-murky-leadership-structure-ofthe-islamic-state/
21 Idem
22 Documentarul The Islamic State, http://topdocumentaryfilms.com/islamic-state/
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care activează şi cu o capacitate a liderilor de a transforma succesele militare în
victorii politice, fără precedent în istoria recentă a organizaţiilor de profil.
Analizând obiectivele Statului Islamic, constatăm că o bună parte dintre
acestea sunt prezentate, pe larg, în revista publicată de către organizaţie, intitulată
”Dabiq”. Numele acesteia, cu o importantă semnificaţie, reprezintă locul în care,
conform însemnărilor Profetului Mohamed, va avea loc confruntarea între
musulmani şi ”Roma” (interpretată ca Occident)23. Revista este publicată în mai
multe limbi, inclusiv engleză, are un format atractiv, o copertă lucioasă şi este
concepută astfel încât să sprijine efortul de recrutare a luptătorilor, în special din
statele occidentale. În ceea ce priveşte auto-prezentarea revistei, aceasta se
caracterizează ca fiind o publicaţie care ”tratează subiecte precum tawhid (unitate),
manhaj (căutarea adevărului), hijrah (emigrare), jihad (Războiul Sfânt) şi jama'ah
(comunitate). Publicaţia conţine de asemenea foto-reportaje, evenimente de
actualitate, articole informative legate de Statul Islamic"24.
Revista prezintă, în mod direct, scopul organizaţiei în sine, respectiv acela
de a forma un califat, pentru ca apoi să poată duce lupta împotriva
”necredincioşilor”, pregătind astfel lumea pentru Ziua Judecăţii (cunoscută de
musulmani ca ”yawm al-Qiyama”).
În ceea ce priveşte califatul, cel de-al doilea număr al publicaţiei, apărut pe
28 Iulie 2014, îl prezintă ca fiind format din Levant25, „Makkah, Madinah şi AlQuds”, arătând astfel că viziunea califatului Statului Islamic se extinde şi asupra
Arabiei Saudite şi Israelului. În privinţa Occidentului, jihadişii Statului Islamic
declară că „vor invada Roma şi o vor cuceri.” În acest sens, cel de-al cincilea
număr al revistei Dabiq, intitulat „Cruciada Eşuată”26, are pe copertă Piaţa Sfântul
Petru din Roma, arătând prin aceasta ambiţiile Statului Islamic de a cuceri lumea.
În aceeaşi manieră, numărul patru al revistei, intitulat ”Chemarea lui Hijrah”27, are
drept subiect principal chemarea musulmanilor din întreaga lume de a se alătura
23
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24 The Islamic State's (ISIS, ISIL) Magazine, The Calrion Project, September 10, 2014,
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27 Hijrah, Reprezintă migraţia Profetului Mahomed de la Mecca la Medina pentru a scăpa de
persecuţie.
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Statul Islamic cât mai curând posibil, iar cel de-al treilea, intitulat ”Potopul”, face
trimitere la povestea lui Noe, pentru a transmite mesajul existenţei celor două căi:
cea de a fi alături de Statul Islamic sau împotriva lui.
Iar mesajele grupului ajung prin social-media şi mass-media la audienţele
vizate într-un mod fără precedent. Prin folosirea unei startegii bine stabilite, Statul
Islamic crează în rândurile musulmanilor şi a tinerilor naivi şi dornici de aventură,
chiar şi de altă religie, imaginea unui califat idilic, stabil şi prosper.
În condiţiile în care, în Siria şi Irak, cea mai mare parte a populaţiei trăieşte
în sărăcie, oferirea salariilor, a ajutoarele sociale, precum şi construirea de spitale şi
şcoli pe teritoriile ocupate, de către organizaţie, au ca rezultat, în lipsa alternativei,
alăturarea unui număr mare de locuitori.
În privinţa Europei, criza economică, problemele de integrare socială,
frustările politice, discursurile xenofobe ale unor lideri politici, tensiunile
religioase, fac din aceasta un mediu propice recrutărilor. Având un paşasport
european, aparţinând uneori unor state din zona Schengen, în condiţiile legislaţiei
actuale, jihadiştii europeni au o libertate de mişcare totală pe teritoriul Uniunii
Europene. Astfel, în momentul de faţă, aproximativ 15.000 de străini din 90 de
state sunt recrutaţi de organizaţie în Siria şi Irak, estimându-se că peste 3.000 dintre
aceştia sunt europeni.
Conform mărturiilor făcute de luptători ai Statului Islamic proveniţi din
statele europene, procedura de a se alătura organizaţiei este relativ simplă şi constă
în primul rând în trecerea frontierei pentru a ajunge în Siria. Aceasta se realizează
prin puncte ilegale de trecere, cel mai adesea prin Turcia, conduşi de persoane
plătite de organizaţie pentru această activitate. Ulterior, recruţii sunt preluaţi de
luptători ai Statului Islamic şi cazaţi alături de alţi noi membri.
În urma unei serii de interviuri, înregistrarea datelor de identificare şi
copierea documentelor personale, urmează o perioadă de câteva săptămâni de
predici despre islamism şi instruirea militară. Pregătirea militară este organizată în
baze de instrucţie şi cuprinde, ca aspecte principale, antrenarea în folosirea
pistoalelor, a armelor de asalt şi aruncătoarelor de grenade, dar şi manipularea unor
sisteme de armament mai sofisticate, de genul rachete antiaeriene portabile. După
încheierea acestei perioade de pregătire, noilor recruţi le sunt încredinţate misiuni
de pază pentru câteva săptămâni, înainte de a executa operaţiuni militare în prima
linie sau de a se reîntoarce în statul de provenienţă28.
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În acest context nu mai poate fi pus la îndoială faptul că Statul Islamic
reprezintă o organizaţie, în continuă expansiune, care are capabilităţile, respectiv
intenţia de a întreprinde acţiuni teroriste împotriva statelor non-musulmane.
Epurările etnice împotriva celor de altă religie au început deja pe teritoriile
controlate de aceştia. Vorbind de un război asimetric, pericolul reprezentat de
grupare la adresa securităţii statelor democrate, aşa cum am putut constata deja,
este unul real.
În pofida concluziilor desprinse în urma summit-ului Consiliului de
Securitate din data de 24 septembrie 2014, ce a avut ca temă ”Luptătorii Terorişti
Străini”29, cea mai importantă fiind obligaţia statelor de a preveni şi stopa
recrutarea, organizarea, transportul, echiparea şi activităţilor acestora30, până în
acest moment nu a fost găsită formula respectării ei fără încălcarea unor valori
democratice fundamentale precum dreptul la liberă circulaţie. În timpul rezolvării
acestei ecuaţii însă, teroriştii au afirmat în faţa întregii lumi că ”Ils ne sont pas
Charlie”, iar Marşul Solidarităţii din 11 ianuarie 2015 de la Paris este puţin
probabil să le fi schimbat opinia.
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ATACURILE TERORISTE DIN 7 IANUARIE 2015, CARE AU AVUT
LOC ÎN CENTRUL PARISULUI, CONSTITUIE UN AVERTISMENT
DUR LA ADRESA SECURITĂŢII EUROPENE ŞI MONDIALE
TERRORIST ATAKS ON JANUARIE 7th 2015, THAT TOOK PLACE
IN PARIS CENTER-HARD WARNING TO INTERNATIONAL
AND EUROPEAN SECURITY
General (r) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU*
Rezumat: Terorismul actual, ameninţare globală care nu cunoaşte graniţe, naţionalitate
şi religie, o provocare de prim ordin, deci un angajament total, schimb de informaţii, cooperare
în vederea sprijinirii Strategiei Globale Contra Terorismului a O.N.U.
Cuvinte-cheie: UE, NATO, terorism, securitate, islam
Abstract:. The current terrorism is a World threat that dosen' t have boundaries,
nationality and religion, a major challange. This implies a total commitment, an exchange
of information and cooperation in order to support the O.N.U. World Strategy against
terrorism.
Keywords: EU, NATO, terrorism, security, islam.

F

ranţa a fost şi este ,,una dintre ţările europene greu încercate de
fenomenul terorismului, având o experienţă deloc de invidiat în acest
sens”1 de unde şi o conştientizare mai precoce şi mai acută în plan instituţional, în
raport cu celelalte state. Astfel în perioada, 24 decembrie 1994, când a avut loc prima
deturnare a avionului Airbus, a 300, de pe ruta Alger – Paris, cu intenţia detonării
desupra Parisului şi încheiată în jurul anului 2000, contabilizează cel putin 12 atentate
grave, cu obiective strategice precum, metroul, cele două mari catedrale, tunelul de sub
Canalul Mânecii etc., fapte care au pus la grea încercare această ţară.
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,,Nimeni nu este imun la acest flagel, însă previziunile din anul 2009, că tot
ceea ce pare posibil doar la televizor sau undeva departe se poate întâmpla chiar şi
acum şi aici, nouă înşine sau şi celor dragi, în piaţa prin care trecem zilnic sau la
şcoala de la capătul străzii...”2 par de domeniul paranormalului.
Jean – Louis Bruguière, magistrat în domeniu terorismului, considerat pe plan
internaţional drept unul dintre cei mai buni cunoscători în domeniu, aprecia că:
- ,,Oamenii Kamikaze pot lovi mâine Parisul. Nu este o ficţiune;
- ,,Terorismul nu produce frică decât dacă efectele lui sunt catastrofale:
11 septembrie 2011 SUA, Madrid, Londra”3
- ,,Ameninţarea este reală şi rezultă din mondializarea fenomenelor
teroriste”.4
Cele mai sumbre previziuni s-au adeverit şi după 15 ani, când în 7 ianuarie
2015, sediul publicaţiei satirice Charlie Hebdo a fost atacat de doi terorişti care sau răzbunat ucigând şi rănind zeci de ziarişti şi alţi oameni nevinovaţi.
Cei doi terorişti au declarat că sunt membrii Al-Qaeda din Peninsula Arabă,
respectiv din Yemen, iar un cleric al grupării Statului Islamic a revendicat
atentatele de la sediul publicaţiei, ameninţând că ,,este un mesaj adresat tuturor
ţărilor care participă la coaliţia condusă de către Statele Unite.”
Teroriştii au demonstrat încă o dată, dacă mai era cazul că imposibilul a
devenit posibil, că au pierit 12 persoane, zeci de răniţi şi mai ales teama indusă
populaţiei în pofida Marşului solidarităţii care a avut loc pe 11 ianuarie, unde au
participat peste 3,7 milioane de oameni, şefi de stat şi de guvern, un front comun
împotriva terorismului actual.
Terorismul a existat şi va exista în continuare iar pentru oamenii politici,
lupta hotărâtă împotriva acestui flagel trebuie să devină o realitate deplină altfel
,,ori cooperăm, ori viitorul va fi sumbru”.
Eficacitatea forţelor antiteroriste şi a celor de informaţii, a fost pusă sub
semnul întrebării în această perioadă, cu efectele nedorite asupra moralului
populaţiei dar şi al forţelor în domeniu, în ciuda experienţei deosebite de care au
dat dovadă până în prezent.
Gestul provocator este evident din partea revistei Charlie Hebdo, aceasta
asumându-şi riscurile şi nemulţumirile extremiştilor, motiv pentru care a mai fost
atacată cu un cokteil Molotov cu ani în urmă.
Sunt adresate multe întrebări şi se caută răspunsuri la acestea:
- o confruntare între Orientul bogat în petrol şi gaze naturale şi
Occidentul care are atâtea nevoie de aceste resurse energetice;
2

Ibidem, pct. 1, p. 15.
Ibidem, pct. 1, p. 489.
4 Ibidem, pct. 1, p. 490.
3
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- o luptă între religiile sau civilizaţiile actuale;
- îmbătrânirea şi diminuarea numărului populaţiei Occidentului,
concomitent cu explozia demografică a Orientului;
- terorismul a devenit o profesie în zilele noastre şi conform ultimelor
previziuni ale futurologilor în domeniu, va fi şi în viitor cea mai căutată meserie,
iar securitatea persoanei, marfa cea mai apreciată;
- trebuie să învăţăm să trăim cu teroriştii, care sunt printre noi;
- democraţia de tip occidental nu va mai fi o soluţie pe termen scurt şi
mediu pentru statele lumii, deşi fostul papă, Ioan Paul al II-lea aprecia cu mulţi ani
în urmă că ,,nici capitalismul sălbatic şi nici comunismul nu mai sunt soluţiile
viabile pentru omenire”;
- democratizarea lumii arabe rămâne o problemă spinoasă, după eşecul
revoluţiilor islamice din nordul Africii şi Orientul mijlociu şi de finalizare a
Califatului mondial aşa cum se intenţiona;
- Occidentul rămâne în continuare o zonă de finanţare, de refugiu,
logistică în general, recrutare şi pregătire a teroriştilor;
- drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, cât de mult pot fi restrânse pentru
a lupta cu fenomenul terorist care ia amploare pe zi ce trece;
- cum se poate traduce în fapt reducerea finanţării teroriştilor şi mai
ales a recrutării din rândurile elor care au emigrat de doua, trei generaţii în
Occident, sau chiar au luptat în armatele regulate din coaliţia SUA – Occident, în
Irak, Afganistan, ori în alte state ale lumii cu probleme;
- teroriştii din Statul Islamic nu ameninţă doar Siria şi Irak ci toată
lumea civilizată şi atrage ca un magnet, valuri puternice de adepţi din Occident şi
nu numai;
- problema teroristă nu poate fi pusă în nici un caz pe seama religiei
chiar dacă imamii itineranti propăvăduiesc violenţa, aţâţă spiritele, fac o
propagandă deosebită în favoarea Califatului mondial;
- exportul jihadului în toate statele dezvoltate sau subdezvoltate, cu
tineri recrutaţi cam de peste tot, radicalizaţi, islamizaţi, spălate creierele, gata
pregătiţi să ajungă în Paradis, să devină militari, exemple pentru toţi, Kamikaze,
,,nebunii lui D-zeu”, care par din altă lume, izolaţi uneori de cei din jur;
- slaba cultură antiteroristă din unele state ale lumii care fac din
populaţii o masă amorfă, fără o reacţie civică, speriată şi îngrozită;
- anticiparea nu a figurat în preocupările specialiştilor din structurile
de forţă antiteroristă, ordine publică din multe state, inclusiv din Occident şi SUA.
După evenimentele din 11 septembrie 2001 şi mai ales după 7 ianuarie 2015,
Al Qaida a demonstrat încă o dată că poate acţiona unde îşi doreşte şi când doreşte,
ceea ce ne dă fiori de groază în ce priveşte securitatea cea de toate zilele.
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Membrii Al Qaida au demonstrat din nou că şi-au însuşit bine lecţiile de
strategie şi tactică a acestui tip de război:
- vulnerabilităţile legislaţiei ţărilor unde vor acţiona;
- modalităţile şi mijloacele de acţiune, procurarea de materiale explozive,
armele de care au nevoie în continuarea atentatelor;
- locurile de refugiu dacă este cazul şi oamenii care îi vor ajuta;
- o anume detaşare, relaxare a dispozitivelor forţelor antiteroriste şi de
ordine publică;
- slăbiciunea forţelor care acţionează în culegerea de informaţii şi mai ales
necesitatea continuităţii în acest domeniu foarte important, vital pentru omenire;
- metode adecvate de acţiune;
- creşterea masei de refugiaţi, emigranţi din statele musulmane în
Occident, deşi o masă propice de acţiune, de recrutare şi manevră la nevoie;
- organizaţiile teroriste, au găsit, recrutat adepţi din mediile defavorizate,
dându-le tinerilor fără căpătâi, o porţie de mâncare în jurul moscheilor, un ideal, o
speranţă în mai bine;
- s-a practicat mult disimularea, adică ridicarea interdicţiei de la droguri,
alcool, carne de porc, fără barbă, un comportament comun, dar diferit de cele
prevăzute în Coran şi pentru cei care devin terorişti şi locuiesc în Occident;
- au creeat lăcaşe de cult în apartamente, garaje, subsoluri, orice
improvizaţii unde imamii să-ţi propăvăduiască cele sfinte, dar mai ales să-i
îndemne la rezistenţă;
- recrutarea tinerilor pe un fond religios, inetrpretarea Coranului, deşi este
strict interzis acest lucru în Coran;
- au atras şi mulţi intelectuali, profesori, medici, piloţi.
Franţa are cea mai importantă populaţie de musulmani din Europa, dintre
care unii vorbesc în mod deschis despre ajungerea la conducerea ţării într-o bună zi
şi despre înlocuirea sistemului legal occidental cu Sharia. Populaţia musulmană
reprezintă circa 10% din populaţia Franţei în următorii 50 de ani. De fapt
,,Islamizarea Franţei” nu mai este o noutate, situaţia aproape că a scăpat de sub
control, cu consecinţe şi în alte state ale Europei, iar tendinţele sunt de asemenea
sumbre în ce priveşte creşterea numărului de imigranţi, în special din nordul
Africii, Orientului mijlociu,ori estu Europei şi Asiei.
Rapoartele anuale ale Europolului, instituţie specializată a UE, alături de alte
instituţii ca Frontex, Cepol etc., demonstrează cum în anul 2013, pe întreg teritoriul
UE s-au petrecut 152 de acte teroriste, din care 63 numai în Franţa, cu 255 de
oameni reţinuţi pentru asemenea fapte. Franţa este urmată îndeaproape de Marea
Britanie cu 35 de acte teroriste şi Spania cu 33.
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Acelaşi raport mai subliniază că ameninţarea terorismului în Europa rămâne
destul de ridicată, manifestându-se în diferite forme şi având la bază numeroase
motive. Sigur cele trei state menţionate mai sus, Franţa, Marea Britanie şi Spania,
au fost şi cele trei mari imperii, care au atras ca un magnet cetăţenii din fostel
colonii, mai ales din Africa de Nord.
Combaterea terorismului este o sarcină de durată care presupune nu numai
anihilarea teroriştilor, prin investigaţii minuţioase, căutări multiple, o foarte bună
cooperare naţională ţi internaţională, organisme şi instituţii în domeniu, o politică
de bună vecinătate, continuată cu statele problemă pe linie de terorism, reducerea
vulnerabilităţilor de penetrare în statele ţintă, voinţa în blocarea finanţării
teroriştilor şi a crimei organizate evaluate la câteva trilioane de dolari, informaţii
preţioase şi multiple, sprijinul masiv al populaţiei, dar şi utilizarea noilor cuceriri în
domeniul criminalisticii, a caracterelor biometrice, amprentelor digitale, fotografii
ale irisului şi multe alte preocupări în domeniu, pentru a fi cu un pas în faţa
inventivităţii teroriştilor.
Implicarea recrutării de noi adepţi din rândurile indivizilor care au emigrat în
SUA şi UE, de mai multe generaţii şi s-au integrat numai formal este o cerinţă
primordială lansată la Summit-ul NATO din Ţara Galilor, septembrie 2014,
reînoită în ianuarie 2015 de preşedintele SUA.
În concluzie apreciem că se impune de urgenţă:
- regândirea conceptului de securitate în UE şi statelor membre în lumina
multor evenimente teroriste care au avut loc;
- regândirea politicii şi a conceptului de apărare UE şi a statelor membre;
- analiza cooperării forţelor antiteroriste, a modului de intervenţie, a
modului lor de acţiune, inclusiv de culegere a informaţiilor pe domeniu;
- cooperarea cu mass-media şi populaţia pentru asigurarea succesului în
combaterea fenomenului.
În Declaraţia Summit-ului, s-a precizat pericolul terorismului asupra
cetăţenilor din ţările NATO şi mai ales a ameninţării în viitorul predicatibil.
Această ameninţare globală care nu cunoaşte graniţe, naţionalitate şi religie este
o provocare de prim ordin, deci presupune un angajament total, schimb de informaţii,
cooperare totală în vederea sprijinirii Strategiei Globale Contra Terorismului a ONU,
inclusiv în domenii precum Managementul Riscului Explozibililor.
S-a mai hotărât continuarea îmbunătăţirii capacităţilor, tehnologiilor pentru
apărarea împotriva Dispozitivelor Explozive Improvizate şi a ameninţărilor
chimice, biologice, radiologice şi nucelare, iar problematica terorismului şi a
ameninţărilor asociate la un nivel ridicat de pe agenda de securitate NATO. De
asemenea s-a decis analiza acestui fenomen terorist ca punct separat la ordinea de
zi, cu ocazia fiecărui Summit NATO.
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RIVALITĂŢI STRATEGICE
– noţiune, caracteristici, manifestări –
STRATEGIC RIVALRIES
– notion, characteristics, manifestations –
dr. Mihai-Ştefan DINU*
Rezumat: Declanşarea şi desfăşurarea unor conflicte/crize la nivel regional şi
internaţional a fost abordată deseori ca o problemă internă a unui stat, în relaţiile sale cu
statele vecine, atribuindu-li-se, aşadar, strict cauze locale (sociale, culturale, etnice sau
religioase, aspecte care de obicei sunt relaţionate memoriei istorice a părţilor angrenate în
conflict. Astfel, s-a insistat mai puţin sau chiar deloc asupra influenţei rivalităţii strategice
dintre state în a căror sferă de influenţă, de exemplu, se află teritoriul de desfăşurare a
unor anumite conflicte. De aceea, în acest articol, am abordat o serie de aspecte
conceptuale privind rivalităţile strategice, relaţionând actuala lucrare cu cercetări
anterioare desfăşurare în domeniul conflictelor internaţionale.
Cuvinte-cheie: conflict; crize; relaţii internaţionale; rivalităţi strategice; sfere de
influenţă;, pace; război; terrorism.
Abstract: The emergence and development of conflicts/crisis at regional or international
level was generally approached as being the internal problem of a State, in its relations with
neighbouring States. Therefore, the conflict or crisis was perceived as having strict local
causes(social, cultural, ethnic or religious, causes that generally are related to historical
memory of parties engaged in conflict), Thus, în majority of studies approaching conflict, there
is less, if not at all present, the influence of strategic rivality among the States whose sphere of
influence, as an example,there is situated the teritorial development of certain conflicts. That is
why, in this article we briefly approach a series of conceptual traits regarding strategic
rivalries, relating present work with previous one in the field of international conflicts.
Keywords: conflict; crises; international relations; strategic rivalry; areas of
influence; peace; war; terorism.

1. Introducere
copul analizei prezentate în această lucrare este direct ataşat
obiectivului principal al cercetării mai vaste privind identificarea
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modurilor în care rivalităţile strategice determină conflictele/crizele. Direcţia
analizei prezentate în acest articol este determinată de ipoteza problemei formulate, şi
anume că declanşarea şi desfăşurarea unor conflicte/crize la nivel regional şi internaţional
a fost abordată deseori ca o problemă internă a unui stat, în relaţiile sale cu statele vecine,
atribuindu-li-se, aşadar, strict cauze locale (sociale, culturale, etnice sau religioase,
aspecte care de obicei sunt relaţionate memoriei istorice a părţilor angrenate în conflict.
Astfel, s-a insistat mai puţin sau chiar deloc asupra influenţei rivalităţii strategice dintre
state în a căror sferă de influenţă, de exemplu, se află teritoriul de desfăşurare a unor
anumite conflicte. Evident, există cazuri în care conflictul de tip interstatal are ca iniţiere
directă relaţia de rivalitate dintre statele implicate în conflict, de cele mai multe ori,
datorită proximităţii geografice acest tip de conflict are amploare regională, având ca
motiv impunerea ca lider al unuia dintre state la nivel regional.
Pentru a atinge obiectivele propuse, având ca punct de plecare ipoteza anterior
formulată, structura prezentului articol va fi construită pe câteva direcţii şi anume:
Identificarea stadiului cunoaşterii în domeniu printr-o trecere în revistă a
apariţiei subiectului în literatura de specialitate;
Abordarea aspectelor conceptuale relaţionate definirii, caracterului şi
dimensiunilor rivalităţii strategice;
Evidenţierea şi justificarea legăturii dintre propriile cercetări anterioare
şi rivalităţile strategice;
Identificarea tipurilor de rivalitate strategică, şi evidenţierea noului/
noilor tipuri de manifestare a acestora.
Fiecare dintre aceste direcţii sunt prezentate în această lucrare sub forma celor
patru secţiuni ce oferă, în opinia noastră, completitudine întregii lucrări, contribuind
astfel la formularea structurii unei lucrări viitoare ce se va concentra atât asupra
determinărilor/implicaţiilor rivalităţilor strategice asupra conflictelor cât şi asupra unor
noi moduri de manifestare a conflictelor ca urmare a rivalităţilor strategice.
2. Aspecte privind definirea rivalităţilor strategice
Una dintre cele mai vechi teorii care este relaţionată rivalităţii poate fi
indentificată în lucrările lui Sigmund Freud. Urmare a studiului literaturii relaţionate
temei abordate am identificat faptul că unul dintre primii cercetători care au stabilit o
corelaţie cu rivalităţile dintre grupuri a fost reputatul Sigmund Freud, supranumit şi
„părintele psihanalizei”. Un domeniu mai puţin cunoscut al studiilor freudiene a fost şi
acela al conflictului apărut între comunităţi relaţionate atât geografic, cât şi cultural.
Într-unul dintre studiile sale el observă:„comunităţi învecinate sau foarte apropiate se
duşmănesc şi se batjocoresc una pe alta, ca spaniolii şi portughezii, germanii din Sud
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şi cei din Nord, englezii şi scoţienii ş.a.m.d.” 1. Sigmund Freud numeşte acest fenomen
„narcisismul micilor diferenţe”, în care se poate recunoaşte o satisfacţie confortabilă şi
relativ inofensivă a tendinţei spre agresivitate, prin care se poate facilita coeziunea
membrilor unei comunităţi. În opinia sa, „acest pericol ameninţă cel mai tare acolo
unde relaţiile în societate sunt stabilite în principal prin identificarea membrilor unii
cu alţii, în timp ce individualităţile conducătoare nu ajung la acea importanţă care
trebuie să li se cuvină în educaţia maselor.”2 Acest exemplu poate ilustra destul de
bine faptul că existenţa percepţiei unei alte comunităţi ca duşman/inamic, coroborată cu
existenţa tendinţelor agresive constituie un pericol care poate în mod facil conduce
către declanşarea unui conflict.
De la începutul secolului trecut, însă, când S. Freud a afirmat aceste opinii,
teoriile privind accepţiunea de inamic, după cum am arătat în prima secţiune a lucrării
noastre, a cunoscut un trend evolutiv. Studiul lucrărilor apărute în cele aproape două
decenii scurse de la debutul celui de al XXI-lea secol, ne conduc spre formarea ideii că,
în principal definirea rivalităţii strategice s-a realizat în funcţie de caracteristicile
actorilor implicaţi, a duratei, intensităţii, etc, acest lucru întâmplându-se, cel mai
probabil, sub influenţa celor două tendinţe principale existente în abordarea teoretică a
rivalităţilor strategice. Este vorba despre abordarea Basic Rivalry Level-BRL
(abordarea nivelului primar de rivalitate) şi abordarea evolutivă.
Abordarea nivelului primar de rivalitate a fost realizată în lucrările3 lui
Goertz şi Paul Diehl şi este fundamentată pe ideea că încă de la prima interacţiune
conflictuală între două părţi, comportamentul conflictual al statelor rivale rămâne
relativ stabil pe toată durata rivalităţii.
Potrivit celor doi autori, rivalitatea este determinată în cea mai mare măsură
de factori structurali sau de altă natură, de tipul şocurilor politice, spre exemplu.
Prin urmare, orice relaţie de rivalitate între două state este caracterizată de un nivel
primar, un nivel de ostilitate care dă nota generală a relaţiei.
Cea de a doua abordare, cea evolutivă, are la bază lucrările lui Paul Hensel
potrivit cărora rivalităţile evoluează, iar evoluţia lor poate fi descrisă prin etape de
evoluţie. Autorul menţionat dezvoltă o versiune generalizată a modelului evolutiv,
în sensul că ia în considerare, pornind de la exemplul a două state care au interese

Sigmund Freud, Disconfort în cultură (1930), în Studii despre societate şi religie, Editura Trei,
2000, p. 180.
2 Idem.
3 Gary Goertz, Paul Diehl, The Empirical Importance of Enduring Rivalries, în International
Interactions, vol. 18, no.2, Routledge, New York, 1992, pp. 151-163 şi Paul Diehl, The Dynamics of
Enduring Rivalries, University of Illinois Press, Chicago, 1998, pp. 98-125
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conflictuale, atât impactul formelor non-militare4 a interacţiunilor conflictuale
(state rivale ale căror disensiuni rămân izolate în domenii precum cel economic,
politic sau diplomatic), cât şi conflictul armat direct, dacă acest lucru înseamnă săşi urmărească interesele. Odată perceput sau declanşat conflictul armat, evoluţia
anterioară a conflictului este percepută ca având o influenţă directă asupra
deciziilor şi interacţiunilor viitoare
Revenind la aspectul definirii rivalităţii putem afirma că nu este încă clar
conturat, probabil şi pe fondul abordărilor alternative privind subiectul. Astfel, în
ceea ce priveşte rivalităţile de durată, acestea sunt în accepţiunea lui Goertz şi
Diehl o competiţie militarizată între o anumită pereche de state de-a lungul unei
perioade date de timp5.
Din punct de vedere al analizei noastre, una dintre cele mai potrivite definiţii
este cea furnizată de William Thompson, care afirmă că din punct de vedere
conceptual, rivalii strategici trebuie să se perceapă reciproc ca şi:
competitori6
sursă a ameninţărilor actuale sau viitoare ce au posibilitatea să capete un
caracter militar7
inamici8.
În opinia noastră, avantajul acestei definiţii reiese din faptul că din punct de
vedere operaţional, rivalii strategici pot fi identificaţi prin analiza istoriei politicii
externe pentru a determina momentele în care factorii de decizie ai celor două state sau perceput reciproc ca îndeplinind cele trei criterii menţionate în cadrul definiţional.
3. Rivalitatea strategică contemporană: tip statal sau non-statal vs multistatal?
Relaţionarea cercetărilor anterioare proprii, în domeniul conflictelor etnice şi
religioase, cu domeniul abordat în acest articol se realizează la nivelul observaţiei
că majoritatea conflictelor etnice sau religioase analizate s-au declanşat şi
desfăşurat pe fondul unei rivalităţi strategice la nivel regional sau internaţional, în
Paul Hensel, Interstate Rivalry and the Study of Militarized Conflict, în Frank Harvey, Ben Mor,
Conflict in World Politics: Advances in the Study of Crisis, War, and Peace, Palgrave Macmillan,
1998, pp. 162-204.
5 Gary Goertz, Paul Diehl, Taking „enduring” out of enduring rivalry: The rivalry approach to war
and peace, International Interactions, vol. 21, nr.3, Routledge, New York, p. 292.
6 William Thompson, Principal rivalries, Journal of Conflict Resolution, vol. 39, nr 2, iunie 1995,
pp.195-223.
7 Idem.
8 William Thompson, Identifying rivals and rivalries in world politics, International Studies
Quarterly, vol 45, nr.4 , 2001, p. 560.
4
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scopul păstrării şi/sau extinderii sferei de influenţă. Este cazul conflictelor etnice şi
religioase declanşate şi desfăşurate în fostul spaţiu de influenţă al URSS: spaţiul
fostei Iugoslavii, regiunea Caucazului şi Asia Centrală, regiuni care după
încheierea Războiului Rece şi câştigarea independenţei au cunoscut o perioadă
tumultuasă ca urmare a reaşezării strategice post Război Rece.
Un tip particular de rivalitate strategică pare a ieşi în evidenţă din acest punct
de vedere, la studiul atent al transformărilor strategice din ultimul deceniu şi
jumătate: rivalitatea strategică extinsă sau non-statală/multistatală internaţională.
Spre deosebire de rivalitatea strategică de tip statal, care angreneză ca şi părţi
cel puţin două state, rivalitatea strategică extinsă sau non-statală/multistatală
internaţională are la bază criteriul identitar, criteriul rivalităţii fiind etnia sau
religia, religia oferind, în cazul analizei noastre un exemplu semnificativ. Motivele
pentru care propunem acest nou concept vor fi expuse în continuare.
Încă de la începutul secolului XXI s-a putut observa tendinţa de manifestare a
rivalităţii strategice fundamentate pe criterii religioase, semnale existând chiar înainte
de momentul 11 septembrie 2001, din SUA, prin promovarea şi dezbaterea unor lucrări
precum Ciocnirea Civilizaţiilor a lui Samuel Huntington, lucrări care, în fapt, preiau
idei mai vechi, creând impresia că folosesc construcţiei unei politici statale externe,
regionale, continentale su globale. Astfel, chiar dacă Războiul Contra Terorismului s-a
dorit a fi, cel puţin la nivel declarativ, unul împotriva elementelor radicale islamiste,
prin generalizare şi diseminare agresivă prin intermediul canalelor media, acesta a fost
perceput, în mod particular în lumea islamică, drept un război al Occidentului creştin
împotriva Islamului. Această percepţie a ajutat la formarea unui curent, nu neapărat
localizat strict la nivelul lumii islamice, ci chiar şi în Occident, curent care promovează
atât apărarea valorilor materiale şi spirituale islamice în faţa unui Occident perceput ca
satanic şi invadator, cât şi atacarea Occidentului şi extinderea influenţei9 religiei
musulmane în fieful Ocidental creştin.
În acest context creat, putem considera că sunt create condiţiile apariţiei şi
manifestării unui tip special de rivalitate strategică, ce se manifestă în cadrul unui
spaţiu geografic extins şi având caracter non-statal/multistatal între Occident şi Islam.
Caracterul complex al acestui tip de rivalitate strategică reiese din natura la fel
de complexa a părţilor angajate. Mişcările şi organizaţiile fundamentaliste şi/sau
teroriste, îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul a numeroase state, având adepţi cetăţeni
aparţinând mai multor state, state aflate pe continente diferite: Asia, Africa etc.
Spre diferenţă de rivalitatea strategică de tip statal, în acest caz avem de-a face
cu cetăţeni ai unor grupuri de state sau declarativ, cum este cazul Statului Islamic, cu o

9

Vezi comunicatele diseminate în media de către gruparea fundamentalistă Statul Islamic.
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organizaţie extinsă pe teritoriul mai multor state (Siria, Irak, etc), legaţi de stindardul
identitar, cultural-religios al Islamului şi al militantismului politic de tip islamist.
Prin urmare, analiza părţilor angajate în conflict devine una complicată, cu atât
mai mult cu cât, de obicei, afinităţilor de ordin religios le sunt ataşate criterii de vecinătate
geografică, aşa cum se întâmplă în cazul regiunilor precum Africa de Nord, Orientul
Apropiat şi Mijlociu, Asia Centrală de Sud şi de Est (Afganistan, Pakistan, Indonezia).
4. Conflictele cyber – manifestare actuală a rivalităţilor strategice
Dacă până în acest punct al lucrării noastre am abordat aspecte preponderent
teoretice, de tipul definirii şi caracteristicilor rivalităţilor strategice, în ceea ce
priveşte manifestarea acestora în mediul contemporan, am observat că acestea pot
fi de tipul non-militar şi a conflictelor armate. Aceasta în ceea ce priveşte
manifestările tradiţionale ale conflictelor ca urmare a rivalităţilor strategice statale
şi a rivalităţii strategice extinsă sau non-statală/multistatală internaţională.
Aceasta deoarece, în ultimele două decenii, cu precădere, conflictele desfăşurate ca
urmare a rivalităţilor strategice sunt iniţiate şi desfăşurate prin intermediul spaţiului
cyber, fiind cunoscute sub denumirea de conflicte cyber.
O ilustrare clară a manifestării conflictelor cyber pe fondul rivalităţii
strategice dintre state a fost realizată ca urmare a analizei cercetătorilor Brandon
Valeriano şi Ryan Manes10, în urma căreia a reieşit o grilă multidirecţională, pe
care o redăm în figura nr. 1.

Brandon Valeriano şi Ryan Manes, The Fog of Cyber war: Why the Threat Doesn’t Live Up to the
Hype, at www.foreignaffairs.com/articles/138443/brandon-valeriano-and-ryan-maness/the-fog-ofcyberwar
10
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Figura nr. 1. Numărul de atacuri cyber şi intensitatea lor - un exemplu ilustrativ
privind manifestarea rivalităţilor starategice în spaţiul cyber11
Analizând figura nr. 1, putem identifica facil perechile rivalilor strategici
majori la nivel global. Astfel, sunt evidenţiate perechi de rivali strategici
tradiţionali, precum: SUA-Rusia, India-Pakistan, Israel-Iran, Cipru-Turcia, ChinaJaponia, China-Taiwan, Coreea de Nord- Coreea de Sud sau perechi relativ noi de
rivali strategici precum SUA-China.
Concluzii
Aşa cum reiese din analiza prezentată în cele patru secţiuni ale acestei
lucrări, putem afirma că domeniul studiilor privind rivalităţile strategice se află
încă în etapa de dezvoltare, existând aspecte conceptuale controversate sau încă
neîndeajuns de bine fundamentate, dată fiind atât complexitatea comportamentală a
actorilor implicaţi cât şi o metodologie solidă de analiză a acestui tip de
interacţiune cel puţin la nivel statal.
Dacă luăm în considerare noul concept propus în această lucrare, acela al
rivalităţii strategice extinsă sau non-statală/multistatală internaţională, putem afirma
că analiza privind acest tip de interacţiune, deşi se dovedeşte complexă, prin natura,
caracteristicile şi manifestările sale, poate aduce noi direcţii de cercetare atât a acestui
11

Idem
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tip de interacţiune cât şi în ceea ce priveşte cadrul de analiză a altui fenomen
controversat, dar prezent şi totuşi de nedorit pe scena internaţională: terorismul.
În ceea ce priveşte manifestarea rivalităţilor strategice sub forma conflictelor
cyber, analiza acesteia se prezintă extrem de interesantă datorită mediului de
manifestare (spaţiul cibernetic) şi a consecinţelor ce le-ar putea produce în domenii
precum cel economic, militar, de sănătate, şi, în general, în ceea ce priveşte
funcţionarea infrastructurilor critice, conflictele de acest tip putând fi iniţiate şi
dezvoltate atât pe fondul rivalităţilor strategice statale cât şi a rivalităţii strategice
extinsă sau non-statală/multistatală internaţională.
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COMPONENTELE CONFLICTULUI IDENTITAR
ŞI IMPORTANŢA MULTICULTURALISMULUI
THE COMPONENTS OF THE IDENTITY CLASH
AND THE IMPORTANCE OF MULTICULTURALISM
Sebastian SÂRBU*
Rezumat: În acest articol este dezvoltată o analiză conceptuală, cu o sferă largă de
cuprindere ştiinţifică, a conflictelor identitare cu componentele sale şi nu în ultimul rând
este prezentat rolul multiculturalismului ca factor de soluţionare a acestora.
Conflictele identitare sunt clasificate ierarhic prin instrumentele şi criteriile
ştiinţifice consacrate, pornind de la sursele cele mai autorizate în acest domeniu.
Demersul ştiinţific se constituie într-o abordare multidisciplinară, sistemică, care
identifică atât cauzele favorizatoare ale conflictelor identitare, cât şi contextul real al
manifestării acestora. Elementele particulare şi axiologice sunt completate de reperele
istorice, geopolitice şi sociologice de natură dinamică. Interdependenţa realităţii
conflictelor identitare este abordată din perspectiva globalizării şi proceselor de schimbare
democratică din viaţa societăţii, a noii geografii economice a statelor şi nevoii de
securitate a statelor pe fondul dispariţiei barierelor economice între naţiuni.
Mai mult decât atât sunt prezentate soluţii necesare pentru stoparea conflictelor
identitare şi prevenirea dezvoltării dinamice a acestora.
Mutaţiile axiologice şi extremismul ideologic sunt privite în relaţie cu transformări
geopolitice şi polarizări de ordin socioeconomic. De asemenea sunt examinate critic fenomenele
de extremism religios, separatism, naţionalism, anarhie şi anomie socială, insecuritate regională.
Multiculturalismul, respectarea drepturilor omului, dezvoltarea instituţiilor
democratice, negocierea, justiţia socială, coeziunea socială, dialogul intercultural/
interreligos, dar şi implementarea mecanismelor societăţii controlulului, sunt doar câteva
din soluţiile prezentate în acest articol.
Cuvinte-cheie: conflicte identitare; dialog intercultural; conflict interetnic; conflict
intereligios; fundamentalism; extremism; secesionism; globalism; axiologie;
multiculturalism; zone geoeconomice; noua geografie economică; viziunea ricardiană;
anarhie socială; autoritate; securitate socială; dezvoltare durabilă; polarizare; controlul
social; stare anomică.
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Abstract: In this paper a conceptual analysis is developed, encompassing a rather large
scientific range, of the identity clashes and its components and not in the least it is introduced
the multiculturalism and its role as a peace-making factor and a solution provider.
The conflicts between identities are hierarchically classified by the time honoured scientific
instruments and criteria, commencing from the most serious and legitimate sources in this field.
The scientific approach is built in a systematic multi-disciplinary attempt, meant to
identify both the favouring inner causes of the identity clash, and the real context of their
ways of making manifest. The particular and axiological elements are supplemented with
historical, geopolitical and sociologic landmarks, in their dynamical nature. The
independence of the identity clash actuality is therefore tackled from the angle of
globalization and democracy-based changing processes in the life of the society, of a new
economic geography of the states and the states’ need of security against the grand
backdrop of vanishing of the economic walls between nations.
Furthermore, in this paper are introduced the solutions required for stopping the
identity clashes and inhibiting their spiralling up dynamics.
The axiological mutations and the ideological extremism are here taken in
consideration related to the geopolitical transformations and polarizations of a
socioeconomic nature. Also are examined with critical eye the religious extremism
phenomena, separatism, nationalism, anarchy and social anomy, regional insecurity.
The multiculturalism, observance of human rights, the development of the
democratic institutions, negotiation, social justice, social cohesion, the intercultural /
inter-religious dialogue, but also the implementation of the controlled-society inner
mechanics, are just a few of the solutions introduced in this paper.
Keywords: identity clash; intercultural dialogue; inter-ethnic conflict; interreligious conflict; fundamentalism; extremism; secessionism; globalism; axiology;
multiculturalism; geo-economic zones; the new economic geography; the Ricardian vision;
social anarchy; authority; social securit;, lasting development; polarization; social
control; anomic state.
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rocesul de globalizare ca stare tranzitorie a omenirii, a fost marcat de o
succesiune de transformări şi reforme care au generat o serie de
tensiuni şi noi tipuri de conflicte emergente.
În trecut a dominat în sfera geopoliticii mondiale, cel puţin ca instrument
teoretic, paradigma napoleoniană, conform căreia ,, spaţiul dictează politica”.
Chiar dacă această paradigmă îşi păstrează şi azi valabilitatea, ea a fost
restructurată, astfel încât ,,spaţiul” să fie revendicat şi împărţit din punct de vedere
al unei noi geografii politice, economice construite pe baza unor modele axiologice
(identitare) care stau la baza noii generaţii de conflicte identitare.
Conflictele sunt instrumente teoretice folosite de ştiinţă pentru o cuantificare
a unei stări de fapt, pornind de la un principiu de drept. Având în vedere spaţiul
managementului crizelor şi prevenirii conflictelor, vom folosi o definiţie propusă
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de FEWER/FAST, care susţine că nu există criză fără un mediu conflictual, iar
orice criză are nevoie de un declanşator/trigger pentru a izbucni. Dacă crizele
sunt părţile acute ale conflictelor - momentele în care sunt puse în pericol valori
fundamentale, ce presupun o reacţie urgentă şi sub presiune a decidentului conflictele rămân situaţiile în care măcar doi actori îşi doresc, în acelaşi moment,
acelaşi lucru, pe care şi-l dispută ulterior şi pentru adjudecarea căruia sunt dispuşi
să cheltuiască resurse şi să-şi asume riscuri pe toate planurile.
Cauzele care duc la declanşarea conflictelor conform modelului lui Stanislawski
au la bază (din punct de vedere teoretic) elemente de caracterizare a atributelor de
valorizare şi ierarhizare ale unui actor (grup), anume: Putere, Resurse, Prestigiu.
Avantajul acestui model constă în caracteristica interschimbării celor trei elemente
componente. În spaţiul conflictelor şi elementelor disputabile între doi actori, puterea
va fi înlocuită de autoritate, ca revenire la puterea charismatică, iar prestigiul, de
status, corelat cu legitimitatea şi elementele de identitate.
Din perspectiva raportului caracteristici individuale – efecte relaţionale,
avem astfel, o clasificare ierarhică a motivelor conflictelor:
- conflicte de atribuire/de proprietate, cele referitoare la resurse, în care
disputa este pur relaţională şi se consumă asupra unui element care presupune
proprietate exclusivă, adică modelul împărţirii disjuncte: lucrul se împarte, după
conflict, în partea unuia şi partea celuilalt, fără ca la intersecţia celor două proprietăţi să
se afle ceva distinct (chiar dacă rămân părţi neîmpărţite în urma procesului).
- conflicte de autoritate/de putere, atunci când cei doi actori încearcă să
obţină autoritatea mai mare asupra unui spaţiu/ comunităţi. De această dată, ambele
părţi încearcă să-şi maximizeze propria autoritate şi să minimizeze pe cea a
adversarului, fără ca să avem de a face cu o sumă constantă, o cantitate cuantificată
de autoritate, astfel încât creşterea de autoritate a unuia nu duce implicit la scăderea
de autoritate a celuilalt.
- conflicte de status – în acest caz, conflictul ţine de recunoaşterea de
către celălalt a unui status, a unei poziţii într-o ierarhie, a unei anumite importanţe
asociată unui anumit statut. În acest caz, caracteristica, trăsătura esenţială în dispută
ţine mai mult de propriul efort al actorului, dar necesită o validare erga omnes şi în mod necesar pentru a deveni conflict -validarea celui de-al doilea actor.
În cea de a treia categorie se situează originea celor mai profunde conflicte,
în special din cauza încărcăturii simbolice pornind de la clasa de valori, atributele
şi interesele grupurilor. În acest caz, avem de a face cu o clasificare a trăsăturilor
în funcţie de valoarea simbolică pusă în discuţie, pe o scară ce pleacă de la
existenţa primară până la elemente ce ţin exclusiv de ierarhie sau relaţii de
putere. Pe această scară, cele mai puternice conflicte se înregistrează în parte de
jos a scalei, acolo unde este implicată existenţa grupului, identitatea sa,
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legitimitatea existenţei sale sau a motivaţiei obiectivelor, a revendicărilor şi
prestigiul, puterea charismatică atribut de tip ierarhic, stabilită erga omnes şi
care generează – alături de interese - capacitatea de a mobiliza din punct de
vedere politic, sprijinul exterior pentru poziţia în conflict.
În acest sens, conflictele identitare sunt conflictele în care este pusă în
discuţie identitatea unuia dintre actori. Există două tipuri fundamentale: extern,
atunci când doi actori îşi dispută recunoaşterea identităţii dar şi a legitimităţii
unuia dintre ei sau îşi potenţează şi operează schimbări asupra identităţii celuilalt,
a tradiţiei ca valoare simbolică şi instituţională de tip naţional/ comunitar
subminând ordinea socială ca bază a ierarhiei prin practicarea războiului axiologic
– identitar şi ideologic, şi intern, atunci când componente ale comunităţii în
discuţie reclamă identităţi paralele, adeseori prefabricate. Atunci când aceste
identităţi concurente dobândesc o dimensiune politică de fond, conflictele
identitare se polarizează, factorul ,,cultural” – simbolic subordonându-se forţei
politice ca factor de organizare şi coagulare a acestor grupuri, respectiv comunităţi.
Tipologia conflictelor identitare este formată din: conflicte interetnice, interreligioase, inter-culturale.
Delimitările geografice nu mai pot fi făcute în noua eră doar după criterii
geostrategice (spaţiul exsovietic, spaţiul german), economice (spaţiul dezvoltării
high - tech, spaţiul resurselor energetice/materiilor prime), sau al intereselor spaţiul de interes strategic - şi al conjuncturilor de securitate şi apărare (sud-estul
european, ţările baltice, statele de la ,,VÎSEGRAD”, statele ,, VILNIUS-10”).
Începând cu evenimentele majore ale sfârşitului de secol XX geografia politicoadministrativă a Europei s-a modificat cu implicaţii majore în prezent şi viitor.
Spaţiul din punct de vedere strategic nu mai reprezintă azi doar un teritoriu
geografic. Spaţiul a avut şi are o încărcătură simbolică, politică şi cu valenţe
identitar – axiologice, care implică statusul, autoritatea şi legitimitatea sistemelor
politice de conducere a statelor. Interesele naţionale au fost definite, în condiţiile
globalizării, drept interese regionale.
În acest context, conflictele identitare s-au produs indirect şi ca urmare a
noului val de democraţie şi extindere euroatlantică, ca formă de reacţiune a
centrelor de putere care doreau menţinerea status - quo - ului. Pe de altă parte rolul
naţional al statelor a scăzut atât în favoarea grupurilor suprastatale (corporaţii), cât
şi a grupurilor substatale (minorităţi). Dacă grupurile suprastatale reprezintă
aspectul dominării economicului asupra politicului, recte oligarhia liberală,
grupurile substatale implică tendinţa către regionalizare, comunitarism,
autoorganizare, ambele aspecte constituindu-se ca realităţi ale procesului de
globalizare. Globalizarea culturii, a informaţiei generează modificări identitare
importante, concomitent cu mişcări largi de emancipare socială, economică sau pur
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identitară cu o puternică dimensiune liberală. Toate aceste transformări au fost
benefice, dar au implicat şi o dimensiune asimetrică în evoluţia şi dezvoltarea
tendinţelor secesioniste, a grupurilor nelegitime de tip terorist sau a celor cu
caracter subversiv, care s-au manifestat în viaţa societăţii ca forţe retrograde,
extremiste, antidemocratice sau bazate pe ură etnico-religioasă şi separatism
regional/subregional. Acestea s-au prevalat de libertăţile constituţionale, dar şi de
carenţele instituţionale pentru a instaura teroarea şi anarhia.
Un rol important în menţinerea păcii şi coeziunii sociale îl are
multiculturalismul. Acesta este atât expresia aculturalismului, cât şi a dialogului
intercultural şi interreligios, a respectării dreptului la apartenenţă religioasă prin
promovarea unei politici de nondiscriminare. Credinţele religioase pot lua forme
politice atât defensive cât şi ofensive, iar când se dezvoltă pe un fundal social
anarhic, având la bază componenta etnică, comunitară, de organizare ierarhică,
autoritară se manifestă ca forţă agresivă, extremistă.
Potenţialul militar şi economic al grupărilor fundamentalist - religioase
generatoare de conflicte identitare, chiar adevărate războaie identitare, îşi are sursa
de alimentare, în spălarea şi transferurile ilegale de bani, crima organizată, vidul de
putere, criza instituţională şi de securitate, corupţia politică, insecuritatea şi anarhia
socială/regională, disoluţia autorităţii statului, instabilitatea mediului politic.
Componentele conflictului identitar sunt : componenta etnico-religioasă,
componenta socio-culturală, componenta ideologico-politică şi componenta
geopolitică.
Ca exemplu zona Europei de sud-est s-a constituit şi consacrat ca un spaţiu
tradiţional de interferenţe religioase şi etno - culturale. Aici se realizează
întrepătrunderea arealelor religioase şi etno - culturale specifice părţilor centrală şi
estică ale Europei, dar şi cele din Orientul Apropriat şi Orientul Mijlociu.
Având în vedere puternica identitate religioasă şi etno-culturală, dar şi
determinările majore ale acestor factori socio-culturali, necesari definirii relaţiilor
interstatale, s-a prefigurat politica europeană de stabilizare a regiunilor zonei şi
implementare a culturii şi normelor democratice ca elemente ale societăţii
moderne, bazate pe ideea de progres şi convieţuire paşnică într-un mediu de
securitate şi pace.
Astfel laicizarea instituţiilor statale, funcţionarea statului de drept, economia
de piaţă, respectarea drepturilor şi libertăţilor civile, protecţia juridică a drepturilor
fundamentale ale omului, protecţia minorităţilor, gestionarea crizelor, libertatea de
conştiinţă, dezvoltarea instituţiilor democratice, au reprezentat aspectul geopolitic
al reformelor şi transformărilor bazate pe apartenenţa statelor la Consiliul Europei,
OSCE şi PfP, care însă a fost marcat de reactivarea fundamentalismelor etnicoreligioase, a tensiunilor etnico-culturale şi conflictelor locale.
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Printre cauzele conflictelor identitare de tip etnico - religios se numără :
raporturile inechitabile între majoritatea şi minoritatea etnico-religioasă prin
impunerea unei administraţii locale minoritare; dispute teritoriale; împiedicarea
dezvoltării locale şi regionale; constituirea artificială a unor entităţi statale ori
administrativ-teritoriale şi autonome pe baza autodeterminării minorităţilor după
criterii etnico-religioase, tendinţe separatiste statale şi interstatale cu delimitări
teritoriale după criterii pseudoreligioase şi pur ideologice sau politice, împărţirea
patrimoniului religios prin dispute inter/intrapatriarhale, dispute între statul laic şi
grupări/structuri fundamentaliste.
Prăbuşirea sistemului comunist în societăţile industriale din Europa şi din
Asia Centrală a favorizat revitalizarea mişcărilor religioase. Mişcarea panarabă se
reactivează şi generează fenomenul cunoscut generic ca ,,explozie a Islamului”.
Explozie a căror obiective expansioniste care vizează centrul şi estul Europei, sunt:
controlul principalelor rute, căi şi centre comerciale între Europa şi Asia, Oceanul
planetar, Africa; dominaţia unui spaţiu european de importanţă strategică;crearea
unei axe musulmane în Europa de sud-est, legată cu centrul Asiei, Orientul
Mijlociu, Orientul Apropiat şi Nordul Africii; desfăşurarea unor conflicte militare
care ar angaja conflictul civilizaţiilor.
Dacă în fosta Iugoslavie ca şi în tot spaţiul balcanic naţionalismul a
constituit o piedică în extinderea NATO şi UE mentalitatea identităţii federale a
culminat în spaţiul ex-sovietic cu conflictele identitare de factură etnică şi fostele
rivalităţi asupra unor teritorii şi subregiuni locuite de diferite etnii ale statelor
desprinse din fosta URSS care au resimţit puternic conflictul identitar ce a
comportat o componentă etnică importantă, tributară vechilor tendinţe sovietice de
purificare şi deznaţionalizare.
Naţionalismul ca sistem cultural şi axiologic, una din sursele conflictelor
identitare, este înlocuit cu sistemul credinţelor religioase, revitalizat prin
prozelitism şi expansiune, ca răspuns la criza identitară a individului. Acest lucru
este vizibil în state mahomedane, dar este de notorietate faptul că dezvoltarea unor
grupări religioase fundamentalist - extremiste are la bază principii sectare şi
motivaţii, respectiv scopuri de ordin politic.
În acest spaţiu al conflictelor identitare, constatăm astăzi o recrudescenţă a
luptei între fosta elită sovietică şi elitele naţionale ale noilor state.
Tematica şi problematica conflictelor identitare este complexă fiind marcată
şi de alţi factori nu mai puţin importanţi. Astfel determinările geostrategice asupra
identităţii reflectă dinamica de evoluţie de la un sistem de valori la altul care nu
trebuie privit separat sau paralel în raport cu structurile şi forţele politice
dominante, ci aflate în relaţie de interdependenţă.
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Trebuie subliniat că dinamica conflictelor identitare pe spaţiu interesului
strategic depinde în evoluţia ei de modul în care vor fi luate în considerare
următoarele cauze favorizatoare:
- lipsa de omogenitate politică, economică, religioasă şi etnoculturală,
care reclamă programe şi strategii de dezvoltare durabilă specifică prin
valorificarea eficientă a resurselor locale şi regionale;
- dezechilibrele regionale şi de putere necesită soluţii colective şi
armonizate, stabilirea responsabilităţilor instituţionale europene, zonale şi regionale
pentru o gestionare statală şi suprastatală a dezvoltării regiunilor.
Un singur actor regional sau chiar global nu poate gestiona eficient întregul
evantai de probleme şi aspecte şi mai ales nu va putea face faţă presiunilor şi
intereselor politico -economico - militare din afara zonei de referinţă.
- reducerea decalajului de dezvoltare între regiuni, asigurarea accesului la
educaţie, implementarea politicilor privind drepturile omului şi a normelor culturii
civice în comunitate, concomitent cu promovarea coeziunii şi mobilizarea socială,
reconstrucţia spiritului comunitar, protecţia juridică a drepturilor fundamentale
reprezintă instrumente ale factorilor de decizie care să se constituie în eforturi
programatice şi interdependente pentru prevenirea conflictelor identitare cu
implicaţii sociale, politice şi generale.
- lipsa reformelor reale, a capacităţii administrative locale, a dezvoltării
societăţii civile şi implicării acesteia în proiecte şi programe pentru implementarea
dialogului formal/neformal, a toleranţei şi dialogului intercultural şi interreligios,
neasigurarea drepturilor minorităţilor şi încurajarea tendinţelor secesioniste sau
dezvoltarea unor forme de autonomie economică, pe criteriul etnic ca urmare a
scăderii gradului de implicare a statului în procese echitabile de dezvoltare unitară
a societăţii şi repartiţie a resurselor.
Particularităţi deosebite ale Conflictelor identitare. Componenta
geoeconomică şi aspecte sociologice - în contextul globalizării şi dinamicii UE.
Este unanim acceptat faptul că între statele membre ale Uniunii Europene
există o stare de eterogenitate, atât în planul dezvoltării economico-sociale, cât şi în
privinţa abordărilor politice. Astfel şi integrarea face parte din ceea ce avea să
depăşească viziunea ricardiană asupra economiei lumii. Cu toate acestea se
constată şi faptul că modelul ricardian se aplică fără distincţie între naţiuni care
formează flux comercial extra-frontiere, fie că aceasta înseamnă simplu comerţ
internaţional, fie că se procedează la o uniune vamală, ca fază inferioară a integrării
economice. Integrarea poate însemna mai puţin un ansamblu internaţional, ci un
proces regional, care în lipsa utilizării instrumentului politicilor structurale şi de
dezvoltare regională, există riscul unor dezvoltări inegale şi a dezintegrării viitoare,
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astfel încât Uniunea Europeană ca centru de putere va fi o macroeconomie în care
regiunile componente vor fi eterogene, piaţa unică şi concurenţa, declarate drept
obiective fundamentale, se vor lovi în economia modernă de astăzi, de opusul lor economia mixtă, a intervenţionismului autoritar.
Din acest punct de vedere s-au proiectat şi se proiectează diverse modele de
dezvoltare, iar soluţiile nu pot fi decât globale, bazate pe coordonare şi cooperare,
tendinţele autarhice nefiind deloc realiste şi eficiente.
Potrivit unor cercetări efectuate de specialişti în domeniu, extinderea UE
către ţările central-est europene determină creşterea disparităţilor regionale, cu
implicaţii asupra politicilor de coeziune la nivel european şi regional. De aceea o
serie de specialişti propun evaluarea noilor teorii cum ar fi : noua teorie a
comerţului, noua geografie economică, teoria rolului investiţiilor străine directe.
Factori, precum tehnologiile, salariile şi proximitatea faţă de centrele industriale în
regiunile cu o poziţie geostrategică şi pieţele UE, contribuie la explicarea
geografiei economice în noile state membre. Unele studii de cercetare relevă faptul
că integrarea pieţelor a sporit forţele divergente, conducând la creşterea
disparităţilor regionale din Ungaria, de exemplu. Aceleaşi studii relevă faptul că
procesul internaţionalizării şi al modificărilor structurale se aşteaptă să favorizeze
zonele metropolitane şi regiunile de vest, ca şi regiunile cu o bază industrială
puternică sau ţările aflate în apropierea graniţei Est-Vest.
În contextul aprofundării integrării economice, ca proces continuu, are loc un
proces de re-aranjament teritorial, în care rolul vechilor frontiere naţionale se
estompează. Fenomenul şi procesul a fost conceptualizat drept spiritualizarea
frontierelor. Astfel complexitatea relaţiilor internaţionale euroatlantice, euroamericane,
euroasiatice şi europene, interdependenţa politico-economică a statelor, zonelor şi
regiunilor devine, în condiţiile globalizării, un proces ireversibil. Mişcarea factorilor de
producţie este resimţită mai ales acolo de unde aceştia pleacă, dar şi destinaţia acestei
mişcări în interiorul UE capătă ,,modelul unei noi geografii economice”- regiuni ale
uniunii de concentrare industrială, opuse regiunilor celelalte, împinse la ,,periferie”,
manifestându-se forţele centripete şi cele centrifuge-ale concurenţei negative. Acest
context geoeconomic nu trebuie ideologizat. Polarizarea lumii este o realitate, iar riscul
ca ea să genereze conflicte identitare pe fondul ideologizării ei, este real, ea având
precedent în istorie. Împărţirea tradiţională ,, săraci/bogaţi”, de generaţii sau clase
sociale, pe un anumit fundal doctrinar, a comportat, o perioadă, o dimensiune marxistă
şi catolică, răspândită şi propagată atât de către forţe statale cât şi de grupuri sectare
sau chiar organizaţii criminale care au exploatat ideologic starea social-economică a
categoriilor defavorizate. Societăţile ,,mântuite” economic, se bazează pe pragmatism,
pe când cele subdezvoltate, pauperizate sunt mult mai dependente de ideologic, fără
însă să existe soluţii şi mai ales un grad de coeziune socială şi de mobilizare.
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Tendinţa de eliminare progresivă a barierelor economice între state accentuează
nevoia de securitate, în contextul descurajării conflictelor identitare, ameninţările de
ordin extern fiind cuplate cu factorii interni depreciativi şi amplificatori, stimulaţi de
greşeli politice strategice, instabilitatea instituţională şi socială.
Noile realităţi politico-economice din Europa de sud-est impun următoarele
direcţii de acţiune:dezvoltarea durabilă, securitate economică şi energetică, dezvoltarea
infrastructurii transfrontaliere, continuitatea reformelor economice, instituţionale şi
structurale, combaterea criminalităţii organizate, descentralizarea resurselor de pe plan
central, pe plan local, valorificarea capitalului intelectual, stimularea iniţiativei private,
asigurarea securităţii sociale şi nu în ultimul rând dezvoltarea capacităţilor şi
instituţiilor cu caracter inovator, prin valorificarea potenţialului uman şi tehnologic.
Din punct de vedere geopolitic, securitatea şi cooperarea economică europeană
este supusă unor ameninţări globale de tip extern, competiţia şi confruntarea între
zonele geoeconomice fiind unele dintre ele, dar nu trebuie subestimat factorul intern de
periculozitate, al reactivării forţelor ideologice extremiste ce determină mutaţii
axiologice şi de raporturi de putere cu impact strategic pe termen lung.
Schimbarea stării de civilizaţie ne obligă, în plan conceptual, să operăm
dintr-o perspectivă multi-dimensională.
Necesitatea fundamentării unei strategii a securităţii globale derivă din
considerentul teoretic şi practic al dinamizării interdependenţelor, interacţiunilor şi
implicit al creşterii ameninţărilor asimetrice, factorilor de risc la nivelul sistemului
mondial şi a conflictelor identitare pe fondul stării anomice globale, în contextul
tranziţiei globale.
Omenirea tranzitează un proces istoric de individualizare, invers celui de
uniformizarea, care a dat naştere instituţiilor.
Instituţiile şi conceptele statice sunt devalorizate de modul nou, dinamic, de
viaţă individualizat şi de tendinţele globale de descentralizare administrativă, de
auto-administrare socio - economică prin formarea unor comunităţi autonome
bazate pe promovarea de structuri de tip network, reţelare, antiautoritare,
antiierarhice şi policentrice în unele cazuri speciale.
Concepţiile de acest tip care tind să remodeleze lumea, sunt de inspiraţie
libertariană şi au fost amendate la timpul manifestării lor de administraţia Reagan
(1984).
Totodată, sociologii insistă asupra conceptului de turbulenţă mondială sau
stare anomică desemnând anarhia globală.
Cu alte cuvinte fenomenul negării AUTORITĂŢII, a ordinii şi legăturilor
heteronome, devine încetul cu încetul o realitate obiectivă, iar aceasta ar constitui baza
istorico-conceptuală de revendicare a forţelor motrice de generare a conflictelor
identitare noi, codul axiologic şi comportamental de acţiune în spaţiu global.
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Totuşi, globalizarea ne pune în faţa judecăţii noastre două aspecte principale:
autonomia socială şi pierderea controlului decizional, executiv din partea
instituţiilor considerate de „veche paradigmă” asupra indivizilor şi mai ales a
grupurilor substatale, subversive, de interese, care pot conduce la manifestarea
unor centre de putere izolate, autarhice, care să alimenteze egoismele locale şi
plutocraţiile globale, a grupurilor suprastatale, şi să schimbe echilibrele
democratice, afectând securitatea regională, respectiv interregională.
Sursele de insecuritate pot fi multiple, deoarece unitatea globală realizată
prin forme pluraliste de cooperare pornind de la componenta integrativă de unitate
economică, politică socială, internaţională, fiind mecanică şi arbitrară să ducă nu la
dizolvarea treptată a divizărilor şi fragmentarismelor culturale psihologice, sociale,
politice şi moral-religioase ci la adâncirea lor.
De aceea cultura de securitate, multiculturalismul, dialogul intercultural,
negocierea, întărirea mecanismelor de control, comunicare şi a justiţiei sociale,
precum şi descurajarea defensivă, pot conduce la limitarea conflictelor identitare.
Trebuie înţeles că o societate democratică nu exclude controlul, controlul social
fiind un concept al sociologiei juridice, desemnând totodată trecerea de la controlul
pur politic al statului, la societatea controlului.
Multiculturalismul departe de a fi un eşec, cunoaşte o marcare şi relansare
profundă din punct de vedere nonformal.
Transferul autorităţii executive a statului de la nivel central unic la nivel
local microsocietal poate genera riscuri pentru securitatea socială şi statală a
fiecărei entităţi naţionale, mai ales că orice sursă de potenţial este exploatată de o
putere aflată în competiţie, diferenţele de potenţial fiind speculate şi capitalizate pe
toate tronsoanele de interes de către grupurile de interese speciale.
Toate aceste realităţi conduc la o greşită redistribuire a puterii, capacitatea
administrativă nefiind întărită, ci dimpotrivă dezintegrată de factori autarhici,
anarhici sau centrifugi şi, mai ales, de subliniat în zonele unde funcţionează grupuri
conduse după reguli oligarhice, care parazitează sistemul social.
Sociologii au dreptate într-o anumită măsură în privinţa unei stări anomice
globale (turbulenţă mondială), în condiţiile polarizării societăţii, a apariţiei de noi
grupuri identitare, de noi valori politice, sociale şi culturale, care intră în conflict şi
opoziţie cu valorile tradiţionale ale lumii ,,vechi”.
Toate aceste aspecte indică de fapt schimbarea stării de civilizaţie, implicit a
parametrilor sociali-istorici de referinţă.
Starea anomică impune realizarea imperativului politic şi istoric de la HAOS
spre ORDINE.
Anarhia care semnifică o stare de negare a legii, este rezultanta degenerării
autonomiei care reprezintă legea pe care un individ sau o comunitate organizată de
oameni o dau singuri.
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La ora actuală omenirea tranzitează de la heteronomie, adică de la legea venită din
afară la autonomie, ca urmare a procesului dezvoltării globalizării, a apariţiei unor noi
valori de gândire şi manifestării procesului istoric de individualizare de care aminteam.
Drumul spre noi conflicte
Conflictele identitare au marcat istoria ultimilor 10-20 ani prin apariţia unui
număr de conflicte (chiar armate) – de factură interetnică, separatistă dar şi a unor
noi tipuri de conflicte identitare, odată cu aprofundarea diferenţelor faţă de vecini
şi a refuzului procesului de compatibilizare la noua frontieră NATO.
În ceea ce priveşte situaţia globală se impun următoarele soluţii de prevenire
şi eradicare a conflictelor identitare: continuarea dialogului interstatal şi
interreligios, prezervarea multiculturalismului şi identităţii fiecărei naţiuni,
dezvoltarea durabilă, investiţii în dezvoltarea instituţiilor democratice noi, întărirea
şi eficientizarea puterii administrative, eliminarea vidului legislativ şi de putere,
crearea mecanismelor de control social, combaterea corupţiei şi anomiei
globale/regionale, crearea unui complex de securitate zonal având la bază un
parteneriat caracterizat prin dialog şi cooperare inter/intraregională (statală),
respectarea drepturilor şi libertăţilor majoritare şi minoritare fără discriminare
pozitivă sau negativă şi nu în ultimul rând promovarea culturii de securitate.
Totodată se impune folosirea în continuare a constrângerii juridice, militare şi
economice pentru izolarea grupurilor care ameninţă securitatea regională şi globală.
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INFLUENŢA FENOMENULUI DE GLOBALIZARE
ASUPRA CRIZELOR INTERSTATALE
ŞI MEDIEREA INTERNAŢIONALĂ CA SOLUŢIE
DE PREVENIRE A CONFLICTULUI
THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION
ON INTERSTATE CRISES
AND INTERNATIONAL MEDIATION AS A SOLUTION
TO PREVENT CONFLICT
Colonel dr. Ionel-Lucian SANDU*
Rezumat: Acest articol doreşte să prezinte modul cum fenomenul de globalizare
impune un anume efect comportamental statelor în relaţiile internaţionale politice,
economice, culturale şi militare.
În prezent, crizele care domină populaţia civilizată au ca fundament confesiunile
religioase, dorinţa de revenire la vechile teritorii etnice şi recuperarea sau cucerirea unor
zone bogate în resurse naturale, esenţiale vieţii sau mai rar întâlnite pe glob. Manifestări
naive ale unor actori determină luarea unor măsuri radicale, extremiste de către ceilalţi,
astfel conflictul declanşat nu poate fi stăvilit prea uşor, printr-o simplă invitaţie la
cugetare. Omul, prin inteligenţa sa, construieşte şi distruge pentru a reconstrui. Şi atunci
apare întrebarea: Globalizarea adună sau dezbină?
De aceea, intervenţia forurilor internaţionale concepute pentru a preveni şi, mai
târziu, a monitoriza anumite zone de pe glob, sprijinul umanitar acordat populaţiei
marginalizate şi impunerea revenirii la starea de normalitate pentru statele conflictuale se
confirmă a fi un deziderat al prezentului.
Cuvinte-cheie: globalizare; crize interstatale contemporane; mediere internaţională;
prevenire conflict.
Abstract: This article presents the way in which the globalization phenomenon
imposes a certain behavioral effect over the states in international political, economical,
cultural and military relationships.
At present, the crises which dominate the civilized population are based on religious
beliefs, the willingness to come back to the old ethnic territories and recover or conquer
certain areas rich in natural resources, essential to life, or more rarely encountered on the
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globe. „Naive” manifestations of some actors determine the employment of extreme,
radical measures by others and so, the conflict that arises cannot be extinguished easily
through a simple invitation to reflect, to meditate. The Man, through his intelligence, builds
and destroys in order to rebuild. And then the question arises: Does globalization bring
people together or does it separate them?
That is why, the intervention of international forums conceived to prevent and, later
on, monitor certain areas on the globe, the humanitarian support granted to the
marginalized populations and the directive of coming back to a state of normality imposed
to conflict states is shown to be a need of the present.
Keywords: globalization; interstate contemporary crises; international mediation;
conflict prevention.
„Problema sărăciei nu poate fi rezolvată prin mai puţină
globalizare, ci avem nevoie de mai multă”.
Romano Prodi
(fost preşedinte al Comisiei Europene,
între anii:1999 – 2004)

Globalizarea – fenomen complex ce determină apariţia crizelor

E

xistă un adevăr incontestabil, rezultat din simpla observaţie a
parcurgerii timpului societăţii internaţionale contemporane. Că ne
place sau nu, este benefic sau nu umanităţii, va decide istoria. Noi astăzi trebuie să
depăşim încercările prezentului şi să adaptăm nevoile sociale la dezvoltarea
tehnologică explozivă, ce vine să devanseze capacitatea de înţelegere a majorităţii
pământene. Globalizarea nu reprezintă ceva nou, ca termen, dar şi ca efect are
rădăcini adânci, de peste 2500 de ani. Marile religii superioare: Creştinismul,
Budismul şi Islamismul au avut acest ţel şi astăzi resimţim tendinţe de manifestare,
impunere sau dezvoltare a acestora, sub diferite forme de manifestare.
În prezent, ca pentru multe alte probleme nerezolvate se caută definiţii, însă
pentru globalizare există prea multe interpretări. Principalul domeniu de analiză şi
influenţă îl reprezintă cel economic, cu toate dependenţele: industrial, comercial,
turistic şi cultural. Desigur, acest fenomen este mult mai complex, putem complica
explicaţiile până la nonsens. În sens pragmatic însă, globalizarea reprezintă un
proces multicauzal, care are drept rezultat faptul că evenimente care se produc întro parte a globului au reprecursiuni din ce în ce mai ample şi convingătoare asupra
problemelor societăţilor din alte părţi ale globului1. Vizibil pentru noi este
domeniul social care are de suferit cel mai mult în acest context.
1

http://ro.wikipedia.org/wiki/Globalizare
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Scopul cercetării de faţă nu este acela de a analiza globalizarea, dacă este
bună sau rea, ci dacă acest fenomen are implicaţii în declanşarea şi menţinerea unor
crize interstatale. Sunt suficiente ipoteze pro şi contra, din punctul meu de vedere
globalizarea reprezintă un pas obligatoriu de parcurs în dezvoltarea(sau regresul)
societăţii omeneşti. Acest lucru trebuia să se întâmple inevitabil, cu bune şi rele,
dezvoltarea tehnologică obligându-ne la o schimbare de comportament, alipirea la
confortul societăţilor dezvoltate şi, implicit, realizarea de schimburi de produse.
Într-o democraţie câştigată prin mari sacrificii, fiecare individ are dreptul în urma
unei activităţi prestate şi remunerate, la produsul cercetării ştiinţifice actuale.
Pentru achiziţia unui banal telefon sau a unui autoturism, de ultimă generaţie, sunt
implicate state de pe tot mapamondul. Unele crează modelul, unele oferă parte din
componente, altele ansamblează produsul final şi cumpără cine are bani, din orice
colţ al lumii, iar pentru vânzare sunt angrenate alte societăţi de comercializare şi
transport. Un exemplu mai simplu pentru a dovedi că există şi funcţionează acest
fenomen de globalizare nu se impune.
Globalizarea poate fi şi benefică, dar în acelaşi timp creează mari sincope
pentru statele mici, cu industrie slabă sau pentru muncitorii necalificaţi, din statele
dezvoltate. Migrarea forţei de muncă impune imperativ export de cultură şi
civilizaţie, ceea ce poate destabiliza liniştea şi pacea într-o anumită zonă de pe
glob. Continua dezvoltare şi ridicarea nivelului de trai pentru statele puternic
industrializate şi sărăcia statelor mici sau golirea acestora de resurse naturale vitale,
determină apariţia principalelor motive de instabilitate şi declanşarea crizelor de
durată în anumite zone, cu multe încercări în evoluţia istorică şi socială.
Se întâlnesc două curente de percepţie a globalizării: unul idealist, care
susţine fenomenul de globalizare, cu toate avantajele şi dezavantajele sale şi unul
realist, care critică promovarea şi implementarea principalelor domenii ale
globalizării, arătând şi convingând că aceasta generează conflictele interstatale.
Este adevărat că se întâlnesc o serie de aspecte pozitive, dar şi multe aspecte
negative, pe care marea majoritate a lumii nu este pregătită să le întâmpine.
De aici, apare necesitatea de a analiza fenomenul de globalizare punctând mai
multe aspecte: economic, prin producţie-comerţ; financiar, prin cotizaţie la fonduri
multinaţionale şi ajutor al statelor slab dezvoltate; migraţia populaţiei, împreună cu
migraţia de civilizaţie şi cultură; dezvoltarea tehnologică, odată cu acceptarea ideilor de
progres în paralel cu protecţia mediului. Categoric, multe idei şi domenii vin să
completeze interrelaţionarea statelor, dar tocmai acestea dezvoltă şi diferenţe de opinii,
transformate ulterior în crize interstatale şi chiar conflicte de durată.
Există interpretări cum că globalizarea seamănă cu comunismul, fiecare să
poată avea acces la cele existente pe plan mondial, să se asigure dreptul la viaţă
fiecăruia, să se găsească soluţii de îmbunătăţire a nivelului de trai, dar în acelaşi
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timp, identificăm elemente ale democraţiei capitaliste, după muncă şi răsplată.
Dreptul la masa negocierilor nu este egal, cuvântul final îl au statele cu economia
mai puternică, dezvoltarea tehnologică şi militară avansată, deci cu o contribuţie
mai substanţială.
Se pot enumera suficiente părţi pozitive prin extinderea fenomenului de
globalizare: circulaţia liberă a indivizilor şi a schimbului de produse; transmiterea
liberă a ideilor şi noilor tehnologii, condiţionată sau necondiţionată de profitul
financiar; controlul unor instituţii de stat, a proceselor interne şi înlăturarea în
procent substanţial a corupţiei; dezvoltarea cunoaşterii altor limbi folosite şi
stabilirea a două, trei de circulaţie internaţională, unanim agreate; identificarea
zonelor bogate în resurse naturale şi gestionarea pe plan mondial, în beneficiul
umanităţii; şi alte avantaje mai mult sau mai puţin discutate.
Categoric, şi dintre acestea mai sus amintite, mulţi experţi le pot interpreta
ca fiind elemente ce pot genera conflicte, dar apariţia unei birocraţii noi, peste cele
interne existente şi costul necesar gestionării organismelor tutelare, ce determină
creşterea impozitelor, vin ca părţi negative ce umbresc imaginea şi dezvoltarea
acestui fenomen de globalizare.
Rezolvarea ar putea consta în identificarea de soluţii viabile, pe cale paşnică,
a dialogului politic internaţional, ci nu printr-o politică violentă, necorespunzătoare
secolului trăit. Se poate remarca, de asemenea, o instabilitate crescută în rândul
organismelor politico-economice internaţionale, prin G2-urile apărute în timp,
interesante şi impunătoare, cu extindere în problematica de securitate regională şi
globală, prin dezvoltarea tehnologică şi militară. Este evidentă concurenţa neloială
şi schimbările de parteneri economici emergenţi din aceste forumuri(vezi Rusia,
care a aderat ulterior la BRICS3), ce apar tocmai în ideea de rezolvare a crizelor
existente la un moment dat, dar se observă că acestea provoacă alte contradicţii
interstatale, pornind de la diferendele de opinii precizate oficial.
Crizele interstatale pot apărea şi ca urmare a eşecului cooperării
internaţionale în relaţia conceptului bunurilor publice cu interes sau implicare
multinaţională, pe fondul acestei economii globalizate. Implementarea unor reguli,
dezvoltarea acestora şi influenţarea negativă a statelor mici sau cu putere
2

G8, G20 - forumuri internaţionale ale guvernelor unor state dezvoltate din punct de vedere
economic, tehnologic şi militar. Principalul domeniu de activitate al grupului G8 este economia
mondială. Deoarece au valori mari ale PIB-urilor, alocă sume fabuloase pentru armamente şi
tehnologie nucleară. Ţările din G20 reprezintă două treimi din populaţia planetei şi aproape 90% din
PIB- ul acesteia.
3 BRICS – este un acronim care se referă la ţările membre: Brazilia, Rusia, India, China şi Africa de
Sud. În iulie 2014, această organizaţie a încercat să creeze două noi instituţii alternative la Banca
Mondială şi Fondul Monetar Internaţional, cu tendinţă evidentă de schimbare a polului economicomilitar global.
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economică diminuată, pot fi percepute ca dominare autoritară şi pot determina
apariţia de frământări social-politice ce pot degenera în crize de amploare sau
conflicte instantanee.
Chiar dacă, în procesul de globalizare, statele semnatare a anumitor forumuri
economice sau alianţe politico-militare au drepturi relativ comune în iniţierea
proceselor de colaborare, evoluţia acestor organizaţii obligă statele participante la
limitări ce aduc un minus de valoare interrelaţionării.
Există o preocupare legitimă de a demonstra că procesul de globalizare
reduce puterea guvernelor naţionale de a stabili reguli legate de nevoi şi preferinţe
domestice. Sistemul reglementat între ţări poate disciplina guvernele şi creşte
eficienţa instituţiilor publice, dar există pericolul renunţării la avantaje ce cresc
nivelul de trai, influenţând calitatea forţei de muncă, standardul de viaţă, fiind puse
în pericol mediul şi, în final, omul de rând.
Un guvern statal promovează şi impune reguli care generează venituri
suplimentare, incluzând taxele şi impozitele, amenzile, autorizaţiile şi alte invenţii
care pun în pericol statul, transformându-l în unul poliţienesc, fenomen ce poate
căpăta o amploare negativă la nivel global.
Instituţiile şi forumurile internaţionale nu acoperă şi problematica internă a
statelor semnatare, cu privire la ordinea interioară şi implementarea regulilor justiţiare
interne, sarcina revenindu-i fiecărui stat, chemat să soluţioneze noile provocări sociale,
traficul de persoane, de droguri şi armament, spălarea de bani, etc.
Pornind de la analize istorice, când cucerirea marilor imperii se realiza prin
anexarea de teritorii prin forţă şi război, astăzi globalizarea se realizează prin
convingere şi necesitate impusă. Dependenţa de anumite forumuri poate fi aparent
nevinovată, prin accesarea de împrumuturi, care ulterior devin datorii ce nu pot fi
rambursate şi obligă statele la alte concesii. Un lanţ al slăbiciunilor ce poate
degenera în acte de violenţă săvârşite de statele umilite, iar în lipsa unor forţe
egale, în acţiuni teroriste, care de care mai stranii şi înfiorătoare, declanşând crize
îndelungate.
Un exemplu de actualitate al influenţei fenomenului de globalizare îl
reprezintă sistemele de comunicaţii şi informatică. Chiar dacă sunt indispensabile
contemporaneităţii, pe lângă binele oferit umanităţii, vin cu multe efecte negative.
Pornind de la atacurile hackerilor, blocarea unor instituţii guvernamentale sau
private, dereglarea sistemelor bancare sau sistemelor informatizate de evidenţă
statistică, a populaţiei, poliţiei, sistemelor din aeroporturi, gări şi alte regii, până la
transmiterea de informaţii false, jignitoare adresate populaţiei de diferite
confesiuni. Atacuri în masă ce vin să bulverseze bunul trai al generaţiei moderne.
O altă influenţă negativă a globalizării o regăsim în estul Europei. În dorinţa
de aderare a Ucrainei la UE şi NATO, Rusia a simţit o ameninţare şi a trecut la
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măsuri politice agresive şi misiuni militare directe, de ocupare a unor teritorii. După
anexarea Crimeei, printr-o procedură de vot inedită, Rusia continuă să sprijine forţele
pro-ruse din sud-estul Ucrainei. Scopul nu poate fi decât acela de a ocupa noi spaţii, de
a fragmenta Ucraina şi a o slăbi economico-militar. Cu atât mai mult, cu cât în urma
destrămării Blocului Sovietic şi a URSS, Putin intenţionează să refacă, într-o oarecare
măsură, teritoriile cu populaţie vorbitoare de limbă slavonă.
Încă o dovadă, deci, că în aceste timpuri de reală necesitate şi manifestare a
domeniilor globalizării, se impune stabilirea clară a blocurilor politico-economice
şi militare, ce pot influenţa buna guvernare globală sau regională, cu influenţe
directe asupra statelor independente.
După al doilea război mondial, până în anii ’90, se cunoşteau suficient de clar
părţile care ar fi putut face obiectul unui conflict de amploare: Blocul Sovietic, format
din Uniunea Sovietică alături de ţările aflate sub dominaţie comunistă, din centrul şi
estul Europei şi, pe cealaltă parte, SUA, împreună cu ţările protejate şi sprijinite de
occident prin Planul Marshall. Acestea din urmă, au constituit o organizaţie politicomilitară, NATO, la care au aderat şi alte state, de regulă foste comuniste, astăzi
cunoscând o reală dezvoltare şi având un potenţial foarte puternic.
Nu în ultimul rând, fenomene precum actele de terorism internaţional, ce
cuprind un vast teritoriu în zilele noastre, dezvoltă incontestabil stări de crize
interstatale, care ulterior generează conflicte sângeroase, cu multe pierderi de vieţi
omeneşti, din partea ambelor părţi implicate.
În tot acest timp, alte state de pe planetă, care au influenţe pro şi contra
asupra fenomenului de globalizare, nu s-au manifestat violent împotriva
democraţiei capitaliste până de curând.
Wold Trade Center4, simbolul globalizării din SUA a fost distrus în
atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, demonstrând că nu toate naţiunile sunt
de acord cu acest fenomen ori că există alte motive, suficient de convingătoare,
pentru a se purcede la asemenea fapte diabolice.
Şi islamiştii au obosit de atacurile fanatice executate pe teritoriile lor de
grupările teroriste Al-Qaida, Isis şi Boko Haram, cei din urmă lansând cele mai
sângeroase atacuri. O bună parte din populaţie ajungând să trăiască la limita
supravieţuirii, după părăsirea locuinţelor, localităţilor şi statelor şi trăind ca refugiaţi, cu
ajutoare primite din partea unor ONG-uri, ce după un timp îşi îndreaptă activitatea spre
alte focare de sărăcie ale globului, neavând resurse nelimitate.
În acest context, occidentalii ar dori o acţiune comună, în alianţă cu statele
musulmane, deoarece acestea au cel mai mult de suferit, împotriva grupărilor şi
World Trade Center – Centrul comercial internaţional, complex de 7 clădiri terminat în 1973 la
capătul sudic al cartierului Manhattan, New York. Principalele clădiri, WTC 1 şi WTC 2 aveau câte
110 etaje şi au fost cele mai mari clădiri din lume între anii 1972 şi 1973.
4
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acţiunilor teroriste, după cum menţiona şi secretarul britanic de Externe, Philip
Hammond, la Summit-ul organizat după atacul terorist din Paris, din ianuarie
2015. Acelaşi lucru îl preciza şi şefa politicii externe a UE, Federica
Mogherini: „Trebuie să întărim cooperarea, în primul rând cu ţările arabe şi în
al doilea rând în plan intern. Trebuie să facem schimb de informaţii, să
cooperăm mai mult.”
În altă ordine de idei, în Ucraina conflictul e departe de a se încheia, pe 19
ianuarie autorităţile ucrainene acuzau Rusia că a trimis peste 700 de militari în
zona Doneţk. Aeroportul a ajuns o ruină şi transportul paralizat, peste locuinţe au
zburat proiectilele celor două tabere, iar populaţia era înspăimântată. Ca o statistică
a pierderilor rezultate în conflict, din aprilie 2014 sunt peste 5 600 de victime.
Medierea – metodă acceptată parţial în context internaţional actual
În prezent se constată că există un nivel important al crizelor şi conflictelor
interstatale, care necesită mai multă atenţie internaţională. Deoarece rezultatele
acestor stări conflictuale produc efecte umanitare negative se confirmă necesitatea
implicării instituţiilor statelor, organizaţiilor regionale şi internaţionale, a sectorului
privat şi întregii societăţi civile pentru conştientizarea riscurilor şi prevenirea
apariţiilor acestor zone fierbinţi pe glob.
O modalitate considerată ca fiind una dintre cele mai bune soluţii actuale de
rezolvare a conflictelor interstatale este medierea. Apelând la această metodă se
poate preveni escaladarea conflictului şi, de asemenea, identificarea unor direcţii de
acţiune, bilateral acceptate.
Prin a media, conform DEX, se înţelege acţiunea de „a mijloci o înţelegere
între două sau mai multe părţi adverse, a face demersuri oficiale pentru a preveni
sau a pune capăt ostilităţilor dintre două sau mai multe state.”
Scopul principal al medierii este acela de a înlesni o colaborare între două
sau mai multe state aflate în conflict, reuşind printr-un moderator, să se identifice
soluţii agreate reciproc. Alături de arbitraj, negociere sau conciliere, medierea oferă
avantajele unor dialoguri eficiente, participanţii având control asupra procesului de
gestionare a conflictului, putând oricând abandona sau relua procedura fără urmări
grave de o parte sau alta.
În contextul crizelor şi conflictelor actuale, care au la bază, în principal,
divergenţe legate de religie, etnie, interese economice şi teritoriale, medierea apare
ca o soluţie preferată în relaţiile internaţionale, mai ales după perioade conflictuale
lungi sau când părţile nu mai sunt dispuse să suporte mari cheltuieli.
Primele acte internaţionale care reglementează rolul medierii în plan mondial
o reprezintă Convenţiile de la Haga din 1899 şi 1907, ce abordează legislaţia în
domeniul conflictelor armate, având la bază dreptul internaţional, Conferinţa de la
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Haga fiind o organizaţie internaţională ce cuprinde 72 de state membre şi care
elaborează convenţii internaţionale cu privire la dreptul internaţional privat.
Secretariatul multinaţional, numit şi Biroul Permanent, situat în Haga, a
dezvoltat studii de fezabilitate cu privire la legile străine transfrontaliere, a medierii
problemelor familiale şi
problematica legislativă referitoare la migraţia
internaţională. Interesantă este participarea unui număr tot mai mare de state nonmembre la lucrările Conferinţei, cuprinzând un total de 130 de state de pe
mapamond.
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) apărută, ca o scurtă cronologie, după
Tratatul de la Versailles(1919) şi Liga Naţiunilor Unite(după Primul Război
Mondial), acumulând în prezent un total de 193 de state, are cea mai responsabilă
misiune pe plan internaţional. Având ca document principal Carta ONU, semnată
de membrii fondatori, trebuie să asigure respectarea drepturilor omului,
cooperarea internaţională, respectarea dreptului internaţional şi, cel mai
important, pacea mondială5.
Fiind entităţi fundamentale ale ONU, Consiliului de Securitate şi Curţii
Internaţionale de Justiţie le revin misiunile de bază pentru asigurarea stabilităţii pe
glob. Deoarece ONU nu dispune de forţe militare permanente, voluntariatul statelor
participante nu poate acoperi întreaga plajă a problemelor de pe pământ. În acest
caz, acestei organizaţii internaţionale îi revine un rol prioritar, atât în reglemetarea
medierii, cât şi implementării acesteia în cât mai multe state, având şi o experienţă
vastă în problematică de conflict, cu o diversitate de lecţii învăţate, rezultate din
operaţiile de menţinere a păcii, desfăşurate în diferite zone „fierbinţi” ale
pământului, multe cu rezultate foarte bune în problematică de securitate globală.
Această acţiune de mediere a statelor conflictuale nu poate avea succes decât
dacă există consens unanim acceptat de statele membre, dar ce se întâmplă când
sunt manifestate opoziţii sau unele state au opinii diferite? Dacă statul sau statele
cu rol de moderator în mediere nu reuşesc pe cale diplomatică să rezolve
divergenţele conflictuale, consider că este necesară emiterea unui mandat de către
ONU, care să aloce o forţă militară pentru impunerea condiţiilor de pace în zonă.
Există multe prevederi legislative care întră în detalii siropoase, lăsând deseori în
voia sorţii porţiuni din state sau chiar naţiuni întregi, deciziile politice nefiind
categorice şi soluţionabile.
La nivel regional, Consiliul Europei manifestă o preocupare constantă în
promovarea metodelor alternative de soluţionare a crizelor şi conflictelor, medierea
fiind una dintre cele mai analizate ca soluţie viabilă în domeniile: familiale,
comerciale, financiare, de drept civil şi penal internaţional, etc.
5

http://ro.wikipedia.org/wiki/Organizaţia_Naţiunilor_Unite
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Conflictele contemporane îşi caută rezolvare şi obţin succes la masa
tratativelor, negocierilor şi identificării soluţiilor paşnice, fără pierderi de vieţi
omeneşti şi consum exagerat de resurse, în ultimele două decenii au avut asemenea
rezultate 80% dintre situaţiile conflictuale. Potrivit unui document al
Departamentului de Afaceri Externe al Elveţiei6, între anii 2001-2008, 17 conflicte
au fost soluţionate prin mediere, alte cinci apelând la puterea militară.
Sub tutela unor organizaţii internaţionale consacrate se pot face menţiuni şi
despre mediere în afaceri economice, financiare, de comerţ şi culturale. Centrul
Internaţional de soluţionare a disputelor cu privire la investiţii, este o instituţie cu sediul
în Washington, înfiinţată în 1966, ce-şi desfăşoară activitatea pe lângă Banca
Mondială, având ca legalitate Convenţia privind soluţionarea disputelor cu privire la
investiţii între state şi resortisanţii altor state, la care sunt semnatare 155 de ţări.
Riscurile acestor tipuri de conflicte socio-umane nu au un rezultat la fel de
sângeros, marile concerne multinaţionale, găsind metode de revenire, reabilitare şi
chiar dezvoltare economico-financiară prosperă, acest fenomen făcând subiectul
unui studiu personal ulterior.
Concluzii
Complexitatea ameninţărilor actuale poate fi abordată în procesul de mediere
mult mai eficient decât prin angajarea unui conflict sângeros. Exemplele
contemporane demonstrează, prin pierderile de vieţi omeneşti în Irak, Afganistan,
Siria, Ucraina, că direcţiile diplomatice sunt căile ce trebuie studiate, dezvoltate şi
implemetate ca reguli obligatorii. Multe încercări în istorie s-au dovedit a fi un
eşec, dar dezvoltarea tehnologică, sursele şi resursele alternative şi inteligenţa reală
şi artificială, ne obligă să identificăm metode paşnice, de protecţie a rasei umane,
de asigurare a unui trai decent şi conştient.
Nu subscriu ideii că medierea trebuie să intervină după declanşarea
conflictului, această metodă se poate găsi pe toată perioada conflictuală, de la
apariţia primelor simptome de contradicţie interstatală, cu scop de prevenire şi mult
după perioada post-criză, declarată sau acceptată unanim, chiar dacă istoria a
demonstrat că statele în conflict nu au acceptat metode alternative decât după
provocarea de mari pierderi umane şi materiale. Există şi posibilitatea ca unele
state conflictuale să aştepte propuneri de colaborare din partea unor actori
potenţiali protectori, puternic dezvoltaţi economico-militar, pentru a-şi asigura o
perspectivă apropiată prosperă.
Riscul ce poate apărea este acela de a se înmulţi actorii moderatori sau
observatorii mediatori şi să devină ostili şi ameninţători actului iniţiat. Rolul şi
Luigi Jorio, Quand les médiateurs de paix se marchent sur les pieds, http://www.swissinfo.ch/
fre/politique_suisse/Quand_les_mediateurs_de_paix_se_marchent_sur_les_pieds.html?cid=35756056, p.2.
6
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locul multor actori statali pe scena geopolitică a tablei de şah contemporane au
cunoscut reale transformări, ce au determinat şi modificarea intereselor politice,
economice şi militare a marilor puteri recunoscute, balanţa puterii modificându-se
aproape de la o zi la alta.
Consider că multe noţiuni din studiu stimulează identificarea de noi metode
şi soluţii ce pot face subiectul propunerii spre analiză şi cercetare ulterioară, în
folosul protecţie umanităţii şi planetei gazdă.
În context de încheiere, trebuie să analizăm nu ce trebuie schimbat, ci ce
trebuie păstrat şi dezvoltat: globalizarea este un fenomen complex ce nu poate fi
înlocuit curând, trebuie înţeles în profunzime, iar medierea reprezintă mijlocul
alternativ ce poate salva, în condiţii conştiente, rezultatul muncii anilor trecuţi.
Până la medierea unui conflict declanşat, marile organizaţii internaţionale trebuie
să identifice zonele de risc şi să aplice măsuri de prevenire.
Din păcate, în timp ce oamenii şi sistemele au devenit mai integrate,
politicienii şi sistemele de guvernare sunt blocate în structuri naţionale şi nu
reuşesc să ţină pasul cu evoluţiile la nivel mondial.
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CRIZA DIN UCRAINA ÎNTRE HUNTINGTON ŞI NAŢIUNE

THE UKRAINE CRISIS BETWEEN HUNTINGTON AND NATION
Colonel conf. univ. dr. Lucian Dragoş POPESCU*
Rezumat: Criza din Ucraina a readus în atenţie problema naţională. Cauzele
acesteia pot fi căutate atât în aspectele demografice dar şi în cele geopolitice. Precedentul
Kosovo face ca reglementările dreptului internaţional să aibă o aplicabilitate redusă.
Cercetarea îşi propune să determine posibile soluţii, rezonabile, de încetare a conflictului.
Cuvinte-cheie: criză; conflict; social; naţiune.
Abstract: The Ukraine crisis brought to our attention the national problem. The
causes we can find in demographic aspects but also in geopolitics. The precedent of
Kosovo makes the international law regulations to have a reduce applicability. The aim of
this research is to identify possible, reasonable solutions to stop this conflict.
Keywords: crisis; conflict; social; nation.

E

fectele perverse ale deciziilor politice pot produce discontinuităţi în
planul unităţii naţiunii, dar şi gestionării naţiunii în „stare de
securitate”, afectând capacitatea de satisfacere a necesităţilor sociale de resurse, de
comunitate şi de protecţie ale naţiunii.
Referindu-ne la faptul că dezbaterile publice privind naţiunea şi unitatea
naţiunii sunt cantonate încă în interiorul luptei dintre adepţi ai ideologiei liberale şi
cei ai conservatorismului politic, putem aprecia că aspectele ce sunt în atenţia
noastră se centrează pe distincţia, făcută în 1907 de istoricul german Friedrich
Meinecke, între naţiunea civică (cea în care cetăţenia are o importanţă mai mare
decât identitatea etnică – punct de vedere ce trimite la Jean-Jaques Rousseau, la
principiile libertăţii, egalităţii şi fraternităţii) şi naţiunea culturală (ce pune accentul
pe etnicitate, limbă, rasă, istorie comună).
Utilizând reperele oferite de epistemologia procesual-organică, Sorin Bordei1
oferă o înţelegere nuanţată a întregului proces regionalist.
Folosind analiza cauzală, elaborează un model explicativ al regionalizării, în
sensul decelării influenţelor care sunt exercitate de specificul cultural şi gradul de
*
1

Universitatea Naţională de Apărare „CAROL I”, l.popescu@yahoo.com.
Sorin Bordei - Ideologia regionalistă, Centrul de studii procesual organice, 2009, pp. 175-182
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dezvoltare economică a unei regiuni asupra integrării şi situaţia acesteia în cadrul
statului de apartenenţă. În accepţiunea sa, următoarea schemă explicativă a
regionalismului/regionalizării constituie repere ale interpretării determinist-cauzale:
Cu cât specificul cultural al regiunii este mai pronunţat, cu atât
tendinţele autonomiste ale regiunii sunt mai accentuate, putând evolua până la
federalism sau secesiune. Conceptul de „specific cultural” poate fi operaţionalizat
prin indicatorul „limbă” - elementul fundamental al oricărei matrici identitare. Din
punct de vedere etnografic şi lingvistic, în cadrul unei limbi pot exista graiuri şi
/sau dialecte, acesta fiind şi criteriul de evaluare a specificului regional. Din acest
punct de vedere, vom considera specificul regional direct proporţional cu
diferenţierea grai-dialect-limbă. Cu siguranţă, limba nu este singurul element care
participă la conturarea unui specific regional, dar este singurul factor determinant
care evoluează liniar şi direct proporţional cu statutul regiunii în cadrul statului –
de la regiune de dezvoltare la regiune autonomă sau stat federal;
Cu cât gradul de dezvoltare a unei regiuni, cuantificat în contribuţia la
PIB naţional şi venitul pe cap de locuitor este mai mare, cu atât vor fi mai
accentuate tendinţele autonomiste sau secesioniste.
La 24 februarie 20142 a început intervenţia armatei ruse în Ucraina. Incidentele
au avut drept cauză revoluţia ucraineană proeuropeană care a dus la înlăturarea
preşedintelui Victor Ianukovici. Ulterior căderii guvernului favorabil politicii
preşedintelui Victor Ianukovici pe teritoriul Crimeii, aparţinând Ucrainei, a izbucnit o
criză de natură secesionistă. Trupe aparţinând forţelor speciale ruse3 precum şi unor
structuri paramilitare4, fără a purta însemne militare, au preluat controlul asupra
teritoriului peninsulei Crimeea. Guvernul rus şi-a declinat, iniţial, implicarea în
evenimente5. În urma acestor acţiuni militare Rusia a anexat Crimeea ca urmare a
rezultatelor unui referendum6 organizat la nivel local. Ulterior, după câteva luni, în
Harress, Christopher (24 februarie 2014). „Russian Ships Arrive On Ukraine's Crimean Coast As Fears
Mount Over Russian Invasion In the Region”. International Business Times. Accesat la 14 octombrie 2014
3 „Russian special forces on Crimea frontline”. The Financial Express. 5 martie 2014. Accesat la 25 martie 2014.
4 Russian special forces on Crimea frontline: experts”. Gulf News. 4 martie 2014. Accesat la 25 martie 2014
5 Dilanian, Ken. "CIA reportedly says Russia sees treaty as justifying Ukraine moves", Los Angeles
Times (3 March 2014): "CIA director John Brennan told a senior lawmaker Monday that a 1997
treaty between Russia and Ukraine allows up to 25,000 Russia troops in the vital Crimea region, so
Russia may not consider its recent troop movements to be an invasion, U.S. officials said. The
number of Russian troops that have surged into Ukraine in recent days remains well below that
threshold, Brennan said, according to U.S. officials who declined to be named in describing private
discussions and declined to name the legislator." Accesat la 25 octombrie 2014
6 Morello, Carol; Constable, Pamela; Faiola, Anthony (17 March 2014)."Crimeans vote in referendum on
whether to break away from Ukraine, join Russia". The Washington Post. Accesat la 20 octombrie 2014
2
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regiunea Donbas insurgenţi separatişti rusofoni7 ajutaţi de trupe şi vehicule militare
blindate, fără însemne, au deschis un nou front de luptă pe coasta Mării Azov.

Fig. 1. Ucraina şi teritoriile ucrainene aflate în diferite stadii de criză şi conflict
(sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Interven%C8%9Bia_armat%C4%83_
rus%C4%83_%C3%AEn_Ucraina_din_2014Intervenţia armată rusă în Ucraina din
2014accesat în data de 15.10.2014)

Evenimentele din Ucraina au debutat începând cu data de 26 februarie 2014,
când persoane înarmate vorbitoare de limba rusă îmbrăcate în uniforme militare fără
însemne, despre care s-a declarat a fi soldaţi ruşi, au stabilit un punct de control între
Sevastopol şi Simferopol8. În data de 27 februarie, persoane înarmate în uniforme
militare fără însemne au ocupat clădirea Parlamentului din Crimeea şi a Consiliului de
Miniştri şi au înlocuit steagul ucrainean cu steagul rusesc9. Criza s-a accentuat la 28
februarie, când persoane înarmate acuzate de guvernul ucrainean a fi soldaţi ruşi au
ocupat Aeroportul Internaţional din Simferopol şi Aeroportul Internaţional din
Sevastopol, în timp ce mass-media occidentală şi cea independentă au raportat mişcări
de trupe ruseşti în Crimeea, inclusiv elicoptere militare ruse care se deplasau de-a
lungul peninsulei şi camioane ale armatei ruse care se apropiau de Simferopol, capitala
Crimeii10. Oficialii ucraineni au declarat că forţele ruse au preluat o bază aeriană
militară în Sevastopol şi au înconjurat o bază a pazei de coastă11.
Intervenţia Rusiei în Ucraina, directă sau indirectă, a continuat şi continuă
până în prezent ca o reacţie la orientarea proeuropeana a Ucrainei. Anexarea
Crimeii precum şi controlarea de către forţele proruse a unei părţi importante din
7

"Ukraine says 2 columns of tanks from Russia have entered strategic town". Globalnews.ca. 28
August 2014. Accesat la 10 octombrie 2014
8 http://www.theglobeandmail.com/news/world/tension-in-crimea-as-pro-russia-and-pro-ukrainegroups-stage-competing-rallies/article17110382/
9 http://www.theguardian.com/world/2014/feb/27/armed-men-seize-crimea-parliament-reports
10 http://www.bbc.com/news/world-europe-26379722
11 http://www.stltoday.com/news/world/ukraine-s-state-border-guard-says-coast-guard-basesurrounded/article_c807c6c3-73f3-54bc-805a-f69695835724.html
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partea de est a Ucrainei ar putea să constituie o confirmare a teoriei lui Huntington
privitoare la ciocnirea civilizaţiilor12. Aparent acesta ar fi preţul pe care Rusia l-ar
cere pentru a permite o eventuală integrare a Ucrainei în Uniunea Europeană şi
NATO preţ pe care civilizaţia occidentală ar fi dispusă să-l plătească13.
Reacţiile internaţionale la criza din Ucraina par să confirme această teorie.
Comunitatea internaţională a criticat Rusia pentru implicarea în această criză,
transformată deja într-un conflict cu importante pierderi de vieţi omeneşti. Statele
Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania, Italia, Olanda, Australia şi Uniunea
Europeană au condamnat Rusia, încă de la declanşarea conflictului, pentru
încălcarea legislaţiei internaţionale şi violarea suveranităţii Ucrainei. Din rândul
ţărilor implicate la nivel secundar şi terţiar14 s-au raliat poziţiei Occidentale
Georgia, Moldova, Turcia şi Coreea de Sud. Considerăm ca importanţă poziţia
Chinei şi a Indiei care nu s-au implicat până acum nici la nivel declarativ nici prin
impunerea de sancţiuni economice, având în vedere importanţa, din punct de
vedere geopolitic, a acestor puteri regionale asiatice.
În opinia personală această criză este generată în primul rând de neomogenitatea
naţională a Ucrainei. Această lipsă de omogenitate îşi poate avea originea şi în politica
internă a Uniunii Sovietice de deportare masivă a populaţiei ucrainene atât înainte cât şi
după cel de-al doilea război mondial, cu scop de modificare a structurii etnice a
populaţiei statului ucrainean ceea ce a dus la situaţia prezentată în figura 2.

Fig. 2 Harta minorităţilor naţionale europene
(sursa: http://www.euminorities.org accesat în data de 23.10.2014)
Samuel Huntington, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, Filipesti
de Targ, 1997, p. 244.
13 Samuel Huntington, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, Filipesti
de Targ, 1997, p. 360.
14 Samuel Huntington Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, Filipesti de
Targ, 1997, p. 437.
12
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Se observă cu uşurinţă că zonele implicate în conflictul ucrainean sunt
locuite de minoritatea rusă. Pe timpul conflictului o importantă parte a populaţiei
de etnie ucraineană a părăsit teritoriile aflate în zonele cu acţiuni militare ceea ce a
dus la creşterea ponderii populaţiei etnice ruse în teritoriile cu tendinţe separatiste.
Unitatea naţiunii nu este menţinută numai de etnie ci şi de limba vorbită.
Sentimentul de apartenenţă naţională trebuie să fie simţit dar şi exprimat. Din acest
punct de vedere situaţia din Ucraina se prezintă conform figurii 3.

Fig. 3 Harta limbilor vorbite in Europa
(sursa: http://www.euminorities.org accesat în data de 23.10.2014)

Se observă că dacă harta anterioară este mai apropiată de cea a scindării
Ucrainei din punctul de vedere al lui Huntington următoarea diferă destul de mult
faţă de teoria liniei de falie dintre civilizaţia occidentală şi cea ortodoxă.
În opinie personală, având în vedere faptul că, din punct de vedere al
practicilor internaţionale, precedentul Kosovo face ca scindarea Ucrainei ca preţ al
extinderii NATO şi al Uniunii Europene să fie inevitabilă. În funcţie de epurările
etnice dar şi de migraţia voluntară a populaţiei din zona de conflict scindarea
Ucrainei se va face între limita zonei locuite de populaţia vorbitoare de limba rusă
şi cea locuită de minoritatea rusă.
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