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FEDERAŢIA RUSĂ ŞI RESTUL LUMII
THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REST OF THE WORLD
Gl. mr. (r) prof. asoc. dr. Constantin MINCU*
Rezumat: În acest articol autorul prezintă, pe scurt, câteva dintre cele mai
importante probleme politice, economice şi militare din Rusia post-sovietică, ca rezultat al
unor evenimente majore care au avut loc în ultimii ani ai secolului XX şi în primii ani ai
secolului XXI, punctând pe câteva aspecte mai importante ale „Strategiei Securităţii
Naţionale a Federaţiei Ruse până în anul 2020”.
Totodată, sunt aduse în atenţie principiile promovate şi susţinute de liderii ruşi
actuali în problemele globale şi regionale, insistând pe o anumită agresivitate
neprovocată, manifestată la adresa vecinilor din aşa-zisa „străinătate apropiată”.
Cuvinte-cheie Federaţia Rusă, Strategia de Securitate, străinătate apropiată, Zapad2017.
Abstract: In the article the author briefly presents some of the most important
political, economic and military concerns from post-Soviet Russia, as consequence of some
major events taking place in the late years of the 20th century and first years of the 21st
century emphasizing some main aspects of „National Security Strategy of the Russian
Federation until 2020”.
Concomitantly, the principles promoted and supported in global and regional concerns by
the actual Russian leaders are brought into attention focusing on certain unprovoked aggression,
manifested against their neighbors in the so called „close vicinity”.
Keywords: the Russian Federation, Security Strategy, close vicinity, Zapad-2017.

Evoluţia politică, economică, militară şi culturală a Federaţiei Ruse, după
colapsul Uniunii Sovietice a fost şi va fi permanent în atenţia specialiştilor politicomilitari din întreaga lume şi, în mod deosebit, a celor din Statele Unite ale Americii
şi din Statele Europei, membre sau nemembre ale Uniunii Europene şi/sau NATO.
În egală măsură, opinia publică mondială şi în special cetăţenii din ţările
considerate de conducerea rusă drept „străinătatea lor apropiată” au fost, sunt şi
vor fi îngrijoraţi de comportamentul agresiv al Kremlinului, manifestat mai ales în
cel de-al treilea mandat de preşedinte al lui Vladimir Vladimirovici Putin.

Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru al Consiliului Onorific al
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţe Militare, Telefon:
0722.303.015, email: mincu_constantin@yahoo.com.
*
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După implozia produsă ca urmare a evenimentelor declanşate de Căderea
Zidului Berlinului (9 noiembrie 1989) şi în special a situaţiei interne, din ce în ce
mai complicate, din anii ’90-’93, din fosta Uniune Sovietică s-au desprins, în unele
cazuri cu multe victime omeneşti, paisprezece state care şi-au declarat
independenţa, totalizând 130 de milioane de locuitori din care 24,12 milioane de
etnici ruşi reprezentând aproximativ 18,5% din aceste populaţii.1
Chiar şi aşa Rusia este în continuare, în ciuda pierderilor suferite, o ţară
enormă, care acoperă zece fusuri orare, de la enclava Kaliningrad situată la Marea
Baltică, până la insulele Sahalin din est; este un ţinut plin de mari spaţii nepopulate,
care are un potenţial imens şi o populaţie de peste 143 de milioane de oameni,
dintre care 15 milioane sunt musulmani.
Principalii lideri politici ai lumii actuale, dar şi specialişti grupaţi în diferite
Think-tank-uri asociate grupărilor politico-militare relevante sunt de acord că
„Rusia2 continuă să fie o putere cu enorme resurse militare, între care mai mult de
10 000 de diverse arme nucleare, aflate în ultimii ani într-un proces accelerat de
modernizare; este de asemenea, un gigant energetic, cu rezerve de petrol care, în
ritmul actual de exploatare, pot dura peste 30 de ani, gazul natural ajungând
pentru mai bine de 180 de ani”.
Analiştii recomandă, cu argumente solide, să nu uităm nici de vechea
ambiguitate rusească de natură istorică, culturală şi geopolitică vizând imaginea
Europei şi a Asiei, nici de noua oscilaţie între elementele încă slabe ale democraţiei
şi, inevitabil, cele puternice ale autocraţiei exercitate printr-un şef suprem
atotputernic şi echipa sa de aşa-zişi „siloviki”.
Studiind atent, inclusiv din surse ruseşti/sovietice (autori ruşi, istorici,
precum şi memorii ale unor politicieni şi ale unor mareşali şi generali sovietici)
rezultă, cu destulă claritate, un patern de comportament al Imperiului Estic faţă de
vecini şi faţă de întreaga lume şi anume: menţinerea unei presiuni şi ameninţări
constante cu folosirea enormei lui forţe militare, care, în unele domenii depăşeşte
capacităţile de război ale Statelor Unite şi pe cele ale Chinei.
În acest moment (mai ales după invazia din Georgia şi atacarea Ucrainei –
urmată de anexarea Crimeei) lumea se poate întreba, pe bună dreptate, dacă Rusia
face parte dintr-un echilibru multipolar emergent sau dacă se străduie intens să aibă
un cuvânt greu de spus şi afirmat – în primul rând al unui veto în toate problemele
care apar pe glob, cu precădere în Europa de Est, Caucaz, Orientul Mijlociu Extins
şi Asia Centrală şi Sud-Est (a se vedea implicarea directă prin multiple mijloace,

1
2

Michael Stürmer, Putin şi noua Rusie, Editura Litera Internaţional, Bucureşti, 2009.
Ibidem.
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inclusiv militare, în Coreea de Nord, Siria, Iran, Afganistan, Estul Ucrainei şi în
întregul areal al Mării Negre).
Sunt şi alte elemente de luat în calcul:
• Poate Rusia să fie convinsă să susţină în afară de interesele sale manifeste,
acele elemente ale pax-americana, care continuă să fie componentele cheie ale
globalizării, cum ar fi Organizaţia Mondială a Comerţului (WTO), Banca Mondială
şi Fondul Monetar Internaţional?
• Va sprijini Rusia, ce a rămas din ordinea lumii după dispariţia (se pare că
pentru scurt timp) Războiului Rece şi a sistemului global nuclear şi bipolar?
• Va deveni puterea revoluţionară (comunistă şi adeptă a exportului de
revoluţie în toate statele lumii, care să ducă, în final, la crearea Republicii Sovietice
Socialiste Mondiale, aşa cum explica direct Lenin şi mai apoi Troţki şi Stalin)
stabilizatorul formei actuale de organizare globală şi postindustrială?
Rusia a avut şi are, în mod evident, potenţialul de a merge într-o direcţie sau
în cealaltă, de a fi o forţă de stabilitate sau una producătoare de turbulenţă.
Începând cu anul 2014 sunt semne tot mai clare că Rusia, sub actuala conducere de
la Kremlin, înclină tot mai hotărât şi cu mare viteză spre a doua cale, cea a
agresivităţii în toate direcţiile utilizând în acest scop potenţialul politic, economic,
diplomatic, propagandistic şi militar.
Alegerea confruntării în locul colaborării are ca explicaţie şi lipsa de
coeziune a Vestului, bâlbâielile permanente în formularea obiectivelor politice şi
„afinitatea” istorică a unor state din UE şi NATO faţă de marele vecin. Puterea de
la Kremlin foloseşte toate mijloacele la vedere şi ascunse pentru a submina
unitatea Occidentului, prin politici adaptate la fiecare caz în parte, inclusiv prin
folosirea brutală a „armei-energetice”.
Analiştii politico-militari din Occident, dar şi din noile democraţii esteuropene consideră că pentru Europa de azi ar fi într-adevăr fatal să fie prinsă între
o Rusie resurgentă şi agresivă şi o pax americana în declin, iar pentru Alianţa
Atlantică ar constitui o imensă dificultate.
Să sperăm că încă nu este prea târziu să se producă o conciliere între forţe,
cu respectarea principiilor acceptate ale dreptului internaţional şi a frontierelor
statelor, consfinţite prin tratate.
Sunt câteva argumente de luat în seamă pentru o evoluţie pozitivă în relaţiile
Rusiei cu restul lumii şi anume: ascensiunea puternică a Chinei în Orientul
Îndepărtat care constituie o provocare majoră; insurgenţa islamismului radical din
Orientul Mijlociu şi Nordul Africii, cu atacuri teroriste frecvente asupra SUA şi
ţărilor europene; proliferarea nucleară în ţări cu potenţial agresiv pronunţat, cum
sunt Coreea de Nord, Iranul şi altele. În plus, mai trebuie amintite schimbarea
dramatică a climei, ţările neguvernabile, războiul cibernetic şi crima organizată.
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Toate aceste aspecte, care bântuie lumea sunt o problemă la fel de mare atât
pentru Rusia, cât şi pentru naţiunile occidentului.
În acest punct este potrivit să luăm act, pe scurt, de noile viziuni ale
Federaţiei Ruse privind „Strategia Securităţii Naţionale”3, document amendat şi
completat de mai multe ori, ultima dată în anul 2016. Noile completări au în vedere
revitalizarea forţei militare, prin modernizarea arsenalului nuclear, construcţia unor
noi avioane de luptă şi elicoptere de atac, precum şi sporirea cantitativă şi calitativă
a forţelor mecanizate şi de tancuri.
Fără a intra în detalii (cei interesaţi ar putea studia documentele menţionate)
putem remarca câteva prevederi mai importante:
• Se afirmă în document că „Strategia securităţii naţionale a Federaţiei
Ruse până în anul 2020” constituie un sistem oficial recunoscut de priorităţi
strategice, scopuri şi măsuri în domeniul politicii interne şi externe care determină
starea securităţii naţionale şi nivelul de dezvoltare sigură a statului într-o
perspectivă de durată;
• Principala diferenţă faţă de documentele anterioare (1997 şi 2000) constă
în faptul că securitatea naţională este definită ca „o stare de protecţie a
personalităţii, societăţii şi statului împotriva pericolelor interne şi externe, care
permite asigurarea drepturilor constituţionale, un nivel de viaţă demn al
cetăţenilor, suveranitatea, integritatea teritorială şi dezvoltarea sigură a
Federaţiei Ruse, apărarea şi securitatea statului”;
• Sunt determinate cinci criterii de evaluare a stării de securitate a statului;
• „Strategia” confirmă intenţia Rusiei de a intra, în anul 2020, în cele cinci
economii mondiale conducătoare;
• Documentul acordă importanţă „lecţiilor învăţate” din parcurgerea
ultimilor ani în domeniile politic, economic, financiar, militar şi de securitate
internă;
• Sunt afirmate interesele naţionale pe termen lung ale Rusiei;
• Principalele priorităţi ale securităţii naţionale ale Rusiei sunt considerate:
apărarea naţională şi securitatea de stat şi socială. La acestea se adaugă şi alte
priorităţi;
• Politica externă este îndreptată spre îndeplinirea obiectivelor şi
priorităţilor stabilite, având ca prioritate, dezvoltarea relaţiilor bilaterale şi
colaborarea multilaterală cu statele participante ale Confederaţiei Statelor
Independente (n.a. – unii lideri ruşi, inclusiv preşedintele Putin, afirmă deschis că
vor să refacă Imperiul Sovietic, în timpul cel mai scurt!??);

3

Document aprobat prin Decretul preşedintelui Federaţiei Ruse, nr. 537, din 12 Mai 2009.
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În „Strategie” sunt enumerate şi tendinţele mondiale negative posibile să
influenţeze securitatea Rusiei:
- recidivele probabile ale abordărilor de forţă unilaterală în relaţiile
internaţionale (n.a. – chiar ei, ruşii au folosit forţa în Georgia şi Ucraina),
contradicţiile dintre principalii participanţi ai politicii mondiale;
- pericolul răspândirii armamentului de nimicire în masă şi ajungerea
acestuia în mâinile teroriştilor, precum şi perfecţionarea formelor de activitate
ilegală în domeniile cibernetic şi biologic, în sfera tehnologiilor înalte;
- conflagraţie informaţională înaltă (n.a. – în care ruşii s-au implicat total
împotriva SUA, Marii Britanii, Germaniei şi altor state);
- ameninţările asupra stabilităţii ţărilor industriale şi în dezvoltare;
- dezvoltarea tendinţelor naţionaliste, xenofobiei, separatismului şi a
extremismului prin forţă, inclusiv sub lozincile socialismului religios;
- situaţia demografică mondială încordată şi problemele mediului natural
înconjurător (migraţiune necontrolată şi ilegală, droguri, traficul de carne vie, alte
forme de criminalitate organizată internaţional);
- răspândirea epidemiilor datorate unor noi viruşi, necunoscuţi înainte (n.a. –
Rusia este lider mondial în producţia de otrăvuri şi viruşi, ca parte a războiului
biologic);
- deficitul tot mai acut de apă dulce.
În documentul menţionat se afirmă că tendinţele mondiale negative
constituie sursa unui sistem complex de ameninţări pentru securitatea Rusiei: în
sfera militară, în sfera securităţii de stat şi sociale, în sfera economică, în domeniul
ştiinţei, tehnologiilor şi educaţiei, în cel al sănătăţii, culturii şi ecologiei.
Federaţia Rusă, în strategia elaborată şi aprobată consideră că o influenţă
negativă asupra situaţiei internaţionale, în perspectivă medie, o pot avea:
- situaţia din Iraq şi Afganistan;
- conflictele permanente din Orientul Apropiat şi Mijlociu;
- unele conflicte din Asia de Sud şi Africa, din peninsula Coreeană;
- situaţia critică privind păstrarea unor materiale şi obiecte periculoase,
îndeosebi în ţările cu situaţie politică instabilă;
- răspândirea necontrolată de către stat a armelor obişnuite (n.a. Rusia este
lider mondial în domeniu);
- posibilitatea rezolvării unor probleme ce apar privind lupta concretă pentru
resurse cu folosirea forţei militare, ceea ce duce la distrugerea echilibrului de forţe
în apropierea graniţelor aliaţilor ei (n.a. exact asta a făcut şi face Rusia în Crimeea,
enclava Kaliningrad, Belarus, Caucaz, Siria etc.);
- riscul de creştere a numărului de state posesoare de arme nucleare (n.a.
Rusia a jucat şi joacă un rol cheie în această chestiune în Coreea de Nord şi Iran);
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- planurile de extindere a infrastructurii militare NATO spre graniţa Rusiei şi
încercările de a le da funcţii globale care sunt în contradicţie cu normele de drept
internaţional (n.a. eterna concepţie a Rusiei că este ameninţată din toate direcţiile,
când de fapt, ţările apropiate de marele colos îşi i-au, atât cât pot, măsuri rezonabile
şi legitime de apărare.)
Consider, pe baza unor argumente demne de luat în seamă, că studierea
atentă a „Strategiei” şi de către politicieni, militari şi analişti din România, poate
contura un răspuns la întrebarea: în ce măsură Rusia se îndreaptă în mod ireversibil
spre comportamentul politic, al unui stat democratic modern şi cât de predictibile
vor fi acţiunile sale pe arena internaţională în viitorii ani!?
Din păcate ceea ce se întâmplă începând cu 2014 aduce reale îngrijorări
întregii lumi şi în mod deosebit ţărilor pe care ruşii le plasează de o sută de ani în
aşa-zisa „străinătate apropiată”.
Federaţia Rusă şi cetăţenii ruşi obişnuiţi se plâng de extinderea
sentimentelor de rusofobie. În opinia mea acestea nu apar din neant ci, sunt
expresia justificată, a acţiunilor Rusiei, indiferent cum s-a numit ea – Imperiul
Ţarist, Uniunea Sovietică sau acum Federaţia Rusă. Aceste sentimente exprimă
spaima cetăţenilor faţă de colosul supraînarmat şi extrem de agresiv de-a lungul
ultimilor 300 de ani.
Să arătăm, pe scurt, câteva elemente, destul de credibile de istorie, aspecte
care demonstrează o incredibilă continuitate de gândire şi acţiune a liderilor
ruşi/sovietici începând din 1917 şi până astăzi, în chestiuni de geopolitică şi
expansionism.
Astfel istoricul militar rus Mark Solonin4, în cărţile sale, demolează vechile
mituri ale propagandei comuniste, cum e cel al Imperiului Stalinist „liniştit, paşnic
şi aproape neînarmat”.
Astfel, susţine autorul, propaganda sovietică agresivă de la sfârşitul anilor
’50 a inoculat în conştiinţa cetăţenilor cu tenacitate şi precizia unui ciocan
pneumatic că:
- în primul rând, noi suntem oameni paşnici, nu ne-am pregătit de război
(!?), guvernul nostru a militat pentru pace în întreaga lume şi s-a străduit să nu
implice URSS în război;
- în al doilea rând, „istoria ne-a acordat prea puţină vreme”, motiv pentru
care noi n-am apucat să facem nimic (tancuri, tunuri, avioane, nici măcar destule
puşti), iar armata noastră a intrat în război aproape dezarmată;

4

Mark Solonin, Butoiul şi cercurile, Editura Polirom, Bucureşti, 2012.
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- în al treilea rând, Stalin nu a permis ca armata să fie în mod special
„pregătită pentru război” şi de aceea bombele germane au căzut pe
„aerodromurile sovietice care dormeau liniştite”.
Alţi autori ruşi au demontat, cu mai mult sau mai puţin curaj (A.
Nekrici, Grigorenko, Viktor Suvorov şi alţii)5 teza neînarmării URSS, în
condiţiile în care aceasta deţinea avioane de luptă, tancuri, artilerie şi trupe mai
multe decât toate ţările lumii la un loc.
Astfel, în epoca „noii gândiri” Viktor Suvorov, în trilogia sa (Spărgătorul de
Gheaţă, Ziua M, Ultima Republică) a demolat mitul fals al Imperiului Stalinist
„liniştit, paşnic şi aproape neînarmat”, nelăsând piatră peste piatră.
Cărţile acestor istorici militari ar trebui studiate, cu creionul în mână, de
către politicienii români şi militarii de rang înalt, pentru că se desprind, cu claritate,
modurile de gândire şi acţiune ale colosului estic.
Găsim în „Spărgătorul de Gheaţă” detalii incredibile despre intenţia URSS,
încă din 1921, de a crea, prin declanşarea unor războaie, „Republica Sovietică
Socialistă Mondială”, act ce a constituit o declaraţie deschisă şi directă de război
făcută restului lumii, precum şi despre împărţirea Poloniei între Hitler şi Stalin,
despre când a intrat URSS în al Doilea Război Mondial şi despre acţiunile masive
de dezinformare şi maskirovka, declanşate şi conduse direct de Stalin, cu scopul de
a adormi vigilenţa lui Hitler şi a întregii lumi.
Doar un singur exemplu, din sutele oferite de autorii menţionaţi mai
sus:
La 13 iunie 1941, radio Moscova transmitea un comunicat TASS mai puţin
obişnuit, în care se afirmă că „Germania respectă neabătut condiţiile pactului
sovieto-german de neagresiune, ca şi Uniunea Sovietică şi că zvonurile constituie o
propagandă stângace, ticluită de forţele duşmane URSS şi Germaniei, interesate în
extinderea pe mai departe a escaladării războiului”. Peste o săptămână Germania
ataca URSS (22 iunie 1941), devansând atacul plănuit de Stalin la 6 iulie 1941.
Este cred necesar să facem o paralelă, fie şi sumară, cu actualele
declaraţii şi acţiuni ale Federaţiei Ruse privind:
- agresiunile împotriva Georgiei şi Ucrainei;
- distrugerea Ceceniei şi a capitalei sale;
- implicarea totală în Siria în favoarea lui Bashar al Assad şi sprijinirea
Coreei de Nord şi a Iranului;
- proliferarea ameninţărilor cu folosirea forţei împotriva Ţărilor Baltice,
Poloniei şi României;
Victor Suvorov, Spărgătorul de gheaţă, Editura Polirom, Bucureşti, 2010.
Victor Suvorov, Ziua M, Editura Polirom, Bucureşti, 2011.
Victor Suvorov, Ultima Republică, Editura Polirom, Bucureşti, vol 1 – 2010, vol. 2 – 2011.
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- deschiderea unor noi baze militare în străinătate;
- intensificarea, fără precedent, după 1991 a activităţii aviaţiei de
bombardament şi a submarinelor nucleare în vecinătatea graniţelor SUA, Marii
Britanii, Ţărilor Nordice etc.
- desfăşurarea unor aplicaţii de mare amploare în apropierea graniţei de Vest
a Federaţiei Ruse, cu efective de peste 100 000 de militari, deşi oficialii ruşi
declară senini că vor fi cel mult 13 000 de militari (Exerciţiile militare combinate
Vest – ZAPAD – 2017, 14-20 septembrie 2017)6.
- expulzarea sau uciderea unor politicieni din opoziţie, a unor ziarişti şi
defectori din serviciile secrete ruse;
- alte numeroase acţiuni agresive, fără a fi provocate de vreun stat străin.
Aceste aspecte prezentate în spaţiul restrâns al unei reviste pot fi analizate,
pe larg şi temeinic, de către cei interesaţi de mersul actual al lucrurilor în lume şi
de securitatea şi apărarea României în cadrul alianţei NATO. Totul îndeamnă la
vigilenţă maximă şi la o pregătire temeinică pentru descurajarea oricărei agresiuni.
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SECURITATE ŞI APĂRARE?!
SECURITY AND DEFENSE?!
General de brigadă (r) CS I dr. Gheorghe VĂDUVA7
Rezumat: Securitatea şi apărarea par a fi – şi, privindu-le, din unele perspective,
ele şi sunt – două concepte şi, în acelaşi timp, două realităţi mai mult sau mai puţin
complementare. Din alte perspective, ele ar trebui să fie disjuncte, chiar contradictorii,
pentru că securitatea aparţine în mod esenţial păcii şi apărarea este specifică războiului.
Dar, în acelaşi tip de analiză, ca de altfel în orice alta, extremele nu se ating. Sub aceste
limite (care, în orice caz, nu se pot elimina definitiv, determinările fiind ele însele infinite),
analiza are multe alte obstacole de trecut, pentru că, cum bine se ştie, tot ce există şi pare a
fi categoric merită să fie pus la îndoială.
Cuvinte-cheie: securitate, apărare, concepte, tendinţe, realităţi.
Abstract: Security and defense seem to be – and looking at them from some
perspectives they actually are - two concepts and at the same time, two realities more or
less complementary. In other perspectives, they should be disjunct, even contradictory, for
security belongs essentially to peace and defense is specific to war. However, in the same
type of analysis, just as in any other, extremes never come together. Given these constraints
(which cannot be completely annulled, determinings being infinite themselves) the analysis
has many more obstacles to pass as anything that exists may and should well be questioned.
Keywords: security, defense, concepts, trends, realities.

Introducere
Lăsând, deocamdată, deoparte idealurile securitate (fără acoperire deplină în
fapte, ca orice idealuri) ale păcii universale eterne, ale armoniei universale, ale
perfecţiunii lumii şi tot aşa şi pe cele ale conflictualităţii extreme, ale insecurităţii şi
războiului, ale ireconciabilităţii extremelor (pentru că, se ştie, extremele nu se ating
decât atunci când sistemul sau procesul dispare), nu ne rămâne decât alternativa
pătrunderii în interiorul conceptelor pe care le discutăm – securitate şi apărare – şi,
prin urmare, şi în universul destul de confuz al relaţiilor dintre ele. Deşi, uneori, se
despică prea mult firul, de foarte puţine ori se ajunge la esenţe, mai exact, la acele
Membru de onoare al Academii Oamenilor de Ştiinţă din România, membru al Uniunii Ziariştilor
Profesionişti din România, preşedinte al Asociaţiei Ziariştilor Militari Profesionişti Presamil, redactor
şef al revistei „Univers Strategic” şi al revistei „Orizont Cultural XXI”.
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detalii care fac posibilă cunoaşterea esenţei, mai toată lumea preferând să creeze
sau să accepte un soi de axiome sau de linii roşii generate de filosofia lui „nu”,
peste care nu se poate trece şi, prin urmare, nu trebuie să se treacă.
Chiar dacă foarte multă lume nu-şi bate capul cu separarea sau cu contopirea
acestor concepte, ele, conceptele şi teoriile, care le generează, le explică şi le
însoţesc, continuă, totuşi, să-şi dea cu stângul în dreptul, pe ringul acestei lumi, dar
să nu se lase puse cu uşurinţă în nişte căsuţe prea înguste sau prea largi pentru ceea
ce înseamnă ele cu adevărat în această epocă minunată, cu progresele ei
nemaiîntâlnite în nicio altă civilizaţie (desigur, dintre cele cunoscute), dar puse
totdeauna pe o harţă, în primul rând, endogenă, care-i dă nu numai savoare şi un
izvor nesecat de forţă interioară nedegradabilă, ci şi foarte multă bătaie de cap.
Totdeauna, lumea noastră (care abia de-acum încolo începe să se ocupe mai
consistent şi de ceea ce se află dincolo de ea, în nemărginirile Universului) a găsit,
în interiorul ei, chiar înainte de a fi pe deplin conştientă de sine, pretexte şi
argumente de gâlceavă, de conflict şi chiar de război. Aşa cum omul însuşi găseşte,
în propria sa fiinţă, în propria sa devenire ca fiinţare a sinelui şi a fiinţei, motive şi
pretexte de meditaţie, de frământare, de luptă, dar şi de angoasă, de furie şi chiar de
sinucidere, şi civilizaţia în care trăim este obligată, este datoare să-şi analizeze
Sinele, Fiinţarea, Resursele, Devenirile, Limitele, Eşecurile şi, mai ales, conceptele
care le generează, le susţin şi le întreţin.
Analizând o mare parte dintre conflictele şi războaiele lumii, din vremuri
imemoriale şi până azi, mulţi dintre noi8 am ajuns la concluzia că, de fapt, războiul
este caracteristica principală a acestei lumi, el fiind totdeauna cameleonic,
continuu, hibrid, mozaicat şi dezastruos, dar urmat şi de etape de pace, prosperitate
şi progres, iar pacea, ca interval necesar pregătirii următorului război, fiind ea
însăşi, relativă, pregătitoare de viitor dezastru, dar şi înfloritoare. Cum ştim cu toţii,
războiul lumii, ca şi pacea lumii, nu are nici date fixe, nici forme fixe, nici reguli
foarte clare, pe care nu le încalcă nimeni, ci, dimpotrivă aceste două dinamici se
întrepătrund, chiar se amestecă, se substituie, se subminează reciproc, se trădează,
dar continuă să stea la aceeaşi masă a lumii şi să-şi împartă cauzele, efectele şi, mai
ales, beneficiile. După calculele noastre, în 60 de ani de pace – de la ultimul mare
război mondial şi până în 2006 – s-au derulat 727 de ani de crize, conflicte armate
şi războaie9, ceea ce spune foarte mult în legătură cu pacea şi războiul lumii.
Dacă o astfel de concluzie poate fi spusă aşa, direct şi tranşant, sau altfel,
mai nuanţat şi cu accente de îndoială, nu este important nici pentru ansamblul
General dr. Mihail Popescu, general (r) dr. Valentin Arsenie, general de brigadă (r) dr. Gheorghe
Văduva, Arta militară de-a lungul mileniilor, Editura CTEA, Bucureşti, 2004
9 Criza, conflictul, războiul, vol I, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti,
2007, pp. 393-399
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omenirii ca sistem şi proces, nici pentru conflictualitatea ei endogenă, să nu fie
spuse şi celelalte realităţi care o generează şi o întreţin. Desigur, şi caracterul
endogen al acestei conflictualităţi ar putea fi pus la îndoială, dar, cel puţin până
acum, este cert că motivele de gâlceavă, la toate nivelurile posibile – tactic (al
acţiunii), operaţional (al forţelor, mijloacelor, resurselor şi dispozitivelor), strategic
(al matematicii, logicii, metodologiei şi filosofiei războiului) şi, evident, politic,
pentru că politicul dă totdeauna tonul – nu ne vin din Cosmos (deşi nici aici nu
există o deplină certitudine), ci din conflictul generat de grupurile de interese în
bătălia continuă pentru putere, influenţă, pieţe şi resurse.
Din păcate, pentru om şi pentru comunitatea sa, importantă, foarte
importantă, chiar dacă nici omul nici comunitatea nu recunosc acest lucru, este
puterea. Sub toate formele, formulele şi justificările ei, fie că este vorba de puterea
minţii, a cunoaşterii, a culturii, a comunităţii, de puterea politică şi/sau juridică,
economică, militară, socială sau individuală, ea, puterea este şi va fi totdeauna – cel
puţin în acest secol – scopul şi efectul acţiunii umane şi, deopotrivă, raţiunea ei. Iar
acolo unde există putere, există şi dominanţă, luptă pentru putere sau pentru
contracarare a efectului şi efectelor de putere generat de celălalt, de cel de dincolo.
Dacă acceptăm că războiul, sub toate formele şi formulele lui (politice,
militare, economice, informaţionale, mediatice, psihologice, cognitive etc.) este
continuu, hibrid, mozaic, religios, civilizaţional etc. etc., atunci agresiunea şi
apărarea sunt concepte politico-militare, economice, cognitive şi strategice
dominante, iar în interiorul acestora (inclusiv în interiorul comunităţilor,
identităţilor, forţelor, mijloacelor şi resurselor care se confruntă prin război, dar şi
al conceptelor şi teoriilor care le generează şi le susţin) se derulează, ca funcţii
intrinseci ale sistemelor şi proceselor, acţiuni specifice care generează securitatea
sau, dimpotrivă, insecuritatea acestora. Ele pot fi analizate, atât prin teoria jocurilor
strategice cu sumă nulă, cât şi prin teoriile dinamismului complex.
Cert este că, în pofida faptului că, în astfel de analize, fiecare îşi trage, întrun fel (justificat sau nu), cenuşa pe turta lui, o analiză complexă şi de durată, de
securitate şi, în acelaşi timp, de apărare, pe baza unor indicatori măsurabili şi
semnificativi, este, în actualele condiţii, nu numai necesară, ci şi obligatorie. Altfel
riscul de securitate (insecuritate), ca şi riscul de război, rămâne la latitudinea
destinului sau a prezicătoarelor din Ferentari.
Securitate-insecuritate, stare şi procesualitate
Securitatea este o stare a sistemelor şi proceselor, absolut necesară pentru
existenţa şi funcţionarea acestora. Fiecare sistem şi fiecare proces de pe lumea
aceasta şi de oriunde din Univers au, în componenţa lor, ca structură şi funcţie
necesară, o componentă de securitate şi o componentă de apărare. Între cele două
componente există o relaţie foarte complexă, care nu se reduce la o simplă
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determinare succesivă, în sensul că acolo unde se termină securitatea începe
apărarea, nici la includerea apărării în componenta securităţii, dar nici la includerea
securităţii în componenta apărării. Desigur, s-ar putea spune că, între cele două
concepte, ca şi între cele două realităţi, ca structuri, ca sisteme şi, evident, în
calitate de acţiuni, există un set de interdeterminări necesare, niciodată totale şi
niciodată suficiente. Această insuficienţă a determinărilor reciproce rezultă tocmai
din complexitatea lor, din imposibilitatea de a le identifica, monitoriza şi gestiona
pe toate. De aceea, singura certitudine în aceste raporturi este aceea că ele există.
Înainte de a trece însă la o analiză directă a relaţiei securitate-apărare, ar
trebui, credem noi, să ne oprim puţin la relaţia securitate-insecuritate. Cele două
stări sunt, de fapt, condiţii şi funcţii de sistem şi de proces. Dincolo de faptul că nu
există niciodată, într-un sistem sau într-un proces, sută la sută securitate (pentru că
niciodată, nicăieri, nimeni şi nimic nu va beneficia decât relativ şi pentru o foarte
scurtă durată de o astfel de stare, ea însemnând, de fapt lipsa tensiunilor interioare,
adică entropie zero, adică moartea sistemului), dar nici sută la sută insecuritate,
aceasta însemnând vulnerabilitate maximă, deci, practic, crearea tuturor condiţiilor
necesare pentru distrugerea sau autodistrugerea sistemului, trebuie relevat faptul
că, în general condiţia sistemului sau procesului (CSP), care are valoarea 1, este
dată de suma dintre nivelul de securitate, S, care poate varia de la (0) zero la 1
(unu) şi nivelul de insecuritate, Is, care, de asemenea, poate varia de la 0 (zero) la 1
(unu). Evident, în această relaţie intervin foarte mulţi factori şi nu numai cei de
natură internă. Pentru că securitatea unui sistem sau a unui proces are şi va avea
totdeauna două dimensiuni (care se integrează într-un tot) şi două seturi de
determinări: endogene (interne, sistemul imunitar) şi exogene (externe, securitate
de metasistem sau de metaproces).
Totdeauna CSP (care are valoarea 1) va fi egală cu suma S (0÷1) + Is (0÷1),
care dau, de fapt, structura acestei condiţii. Dacă, spre exemplu, S=0,6, Is va avea
valoarea de 0,4, iar adevărata stare de securitate va fi de nivelul 6 (din zece trepte).
Această evaluare a condiţiei sistemului sau procesului arată care este, de
fapt, potenţialul său adevărat, dar şi care ar putea fi nivelul posibil al ameninţărilor
şi al vulnerabilităţilor. Nivelul stării de securitate (ne referim la securitatea
funcţională de sistem şi de proces) ţine de echilibrele existente în sistem şi de
dinamica procesualităţii, relevate de monitorizarea unor indicatori (de fiabilitate, de
mentenanţă, de management, de raporturi de piaţă etc.). Managerul care se ocupă
cu problemele de securitate ale procesului şi/sau sistemului, trebuie să aibă însă în
vedere nu doar indicatorii de fiabilitate, de mentenanţă, de management, de
raporturi de piaţă etc., ci şi nivelul de pericol şi de ameninţare pe care aceştia, dar
şi alţii îl generează. Deci, managerul de securitate trebuie să identifice nu doar
indicatorii care ţin de buna funcţionare a sistemului şi procesului, ci şi pe aceia care
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reprezintă sau generează pericole şi ameninţări la adresa sistemului sau procesului.
Iar pericolele şi ameninţările se identifică dacă se ţine seama de structura acestora
şi de pragul de la care indicatorii de stare arată că nivelul de stare şi de
funcţionalitate devine efectiv unul al ameninţării. Dacă, spre exemplu, tăierile din
pădurile României depăşesc 75 la sută din suprafaţa împădurită, acestea devin o
ameninţare extrem de gravă nu doar la securitatea pădurilor şi a mediului forestier,
la securitatea ecologică a ţării, dar şi la securitatea naţională, prin efectele
dezastruoase pe care le produc asupra regimului pluvionar, asupra climei, asupra
sănătăţii oamenilor, animalelor şi plantelor şi, bineînţeles, asupra potenţialului ţării.
În acest caz, riscul de securitate, RSec, definit pe intersecţia dintre ameninţări,
A, şi vulnerabilităţile sistemelor şi proceselor la acestea, V, poate fi calculat după
formula:
RSec  A  V ,
unde A (nivelul ameninţărilor) poate avea valori între 0 şi 1, zero fiind lipsa
ameninţării, iar 1 valoarea maximă a acestei, V (nivelul vulnerabilităţii sistemului
şi/sau procesului la respectivele ameninţări), care poate avea, de asemenea, valori
între 0 şi 1, zero reprezentând inexistenţa vulnerabilităţii, iar 1, vulnerabilitatea
maximă.
În cazul în care A are nivelul 7 iar vulnerabilitatea la aceasta nivelul 5, riscul
de securitate va fi 0,7 x 0,5 = 0,35, adică 35%.
Securitatea sistemelor şi proceselor, ca şi securitatea naţională – care nu este
altceva decât securitatea ţării – reprezintă structurile, funcţiunile, procesele şi
acţiunile de stare şi de dinamică prin care se asigură condiţiile necesare funcţionării
corecte a acestora şi realizării acelui cadru care să facă posibilă prosperitatea
cetăţenilor şi libertatea efectivă a acestora.
Ea este, deci, un element şi un vector de stare şi de dinamică, intrinsec
sistemelor, proceselor, metasistemelor şi metaproceselor, cu funcţii sinergice în
cadrul acestora.
Nu există un singur tip de securitate, pentru că nu există un singur tip de
sisteme şi un singur tip de procese. Câte tipuri de sisteme şi de procese avem,
atâtea tipuri de securitate există. Deja securitatea economică, securitatea financiară,
securitatea ecologică, securitatea alimentară, securitatea transporturilor de orice tip,
securitatea cibernetică, securitatea informaţională, securitatea militară etc. sunt de
notorietate şi se studiază în mai toate formele de învăţământ. Securitatea se
studiază şi se manageriază în tandem sau în linie cu insecuritatea, pentru că ambele
formează un tot, graniţa dintre ele fiind totdeauna flexibilă, fluidă şi chiar volatilă.
Dar securitatea nu poate fi tratată nici doar ca o poliţie sau ca o jandarmerie a
sistemelor şi proceselor, nici doar ca efect al asistenţei medicale calificate şi al
instruirii corespunzătoare a populaţiei, ca o misiune complexă efectuată de
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SMURD, ca o corectă funcţionare a instituţiilor statului şi, bineînţeles, în cadrul
acestora, a Justiţiei. Se realizează un sistem de securitate consistent, coerent şi
eficient atunci şi numai atunci când toate instituţiile funcţionează în limitele legii,
când legile sunt funcţionale, consistente şi se pot constitui într-un suport pentru
acţiunile securitare, când cetăţeanul, instituţia, firma, sistemul educaţional, cultele,
ONG-urile, adică societatea civilă, comunitatea, populaţia şi ţara participă efectiv
la conceperea şi punerea în operă a politicilor şi strategiilor de securitate.
Dar politicile şi strategiile de securitate nu sunt tot una cu politicile şi
strategiile de apărare, nu se reduc la acestea din urmă şi nici nu le includ grosso
modo pe acestea din urmă. Acest lucru nu se înţelege prea bine şi uneori chiar şi
legiuitorul şi specialiştii în domeniu amestecă lucrurile, făcând din coerenţă un
talmeş-balmeş şi din talmeş-balmeş un hibrid incoerent, arbitrar şi extrem de
periculos. Marile puteri au tot interesul să includă conceptul de apărare în cel de
securitate, folosind acest lucru şi pentru a-şi creşte puterea militară, ceea ce este de
aşteptat, dar acest lucru poate fi dezastruos pentru o ţară obişnuită, dar care nu face
distincţie între aceste două concepte, considerând apărarea un lux pe care nu şi-l
poate permite.
Apărarea – un domeniu al securităţii sau un concept special, cameleonic
şi hibrid, care le include pe toate celelalte?
Dacă securitate este o stare rezultată dintr-un sistem de acţiuni specifice
sistemelor şi proceselor, absolut necesare pentru asigurarea propriei lor funcţionări
şi care vizează, în principal reducerea vulnerabilităţilor şi optimizarea raporturilor
structurale şi funcţionale, apărarea constă, în principal, în distrugerea sau anihilarea
ameninţărilor. Apărarea ţine de război, este specifică războiului, chiar dacă ea se
exercită – şi încă foarte activ – şi în timp de pace. Conceptul de apărare este legat
de cel de conflictualitate endogenă şi exogenă, specific societăţii omeneşti, ajunsă
la stadiul structurării pe identităţi şi comunităţi sociale, economice şi politice.
Desigur, analiza cauzelor şi realităţilor care au generat, perpetuat, dezvoltat şi
amplificat până la nebunie conceptul de apărare este foarte necesară, dar ea nu
schimbă în nici un fel realităţile de azi şi nici pe cele de mâine, ci doar le transferă
în spaţiul cognitiv.
Uneori se spune că apărarea începe acolo unde se termină securitatea. Acest
lucru este adevărat, dar nu şi suficient. Într-o lume în care războiul este interzis prin
lege, apărarea ar trebui să fie lipsită de sens şi, ca atare, interzisă şi ea, ceea ce ar
duce la o absurditate şi mai mare. În realitate, războiul, oricât ar fi el de ascuns sub
fel de fel de denumiri, sintagme etc., este tot atât de prezent în societatea
omenească aşa cum a fost acum o sută de ani sau acum o mie de ani. Numai că,
între timp, a avut şi el toată grija să se diplomatizeze, să se camufleze sub fel de fel
de sintagme (menţinerea păcii, gestionarea crizelor şi conflictelor, combaterea
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terorismului, impunerea păcii, sprijinul ţării-gazdă etc.). Cert este că, atâta vreme
cât există interese – şi interesele sunt totdeauna contradictorii şi chiar conflictuale –
există şi posibilitatea confruntării, inclusiv militare, între fel de fel de identităţi,
comunităţi, alianţe, coaliţii etc. Dacă articolul 51 din Carta ONU interzice războiul
de agresiune, apărarea rămâne, totuşi, un drept natural, un drept ancestral, un drept
necesar al statelor.
Ce înseamnă însă apărare? Dispunerea forţelor, mijloacelor şi resurselor în
dispozitive strategice acoperitoare şi de apărare atât la frontiere, cât şi în toate
spaţiile – terestru, maritim, aerian, inclusiv în cel cibernetic şi în cel cognitiv –
adică peste tot, acolo unde este posibil ca o altă identitate (stat, grup de state,
coaliţie, alianţă, lăcuste războinice, molime, armate cosmice sau formaţiuni
extraterestre etc.) să atace? Fortificarea frontierelor sau crearea unei cupole
impenetrabile, care să protejeze şi să apere întregul teritoriu naţional? Se pare că
nimeni nu se mai gândeşte astăzi la aşa ceva, deşi, practic, cvasitotalitatea statelor
de pe planeta Pământ continuă să se înarmeze cu cele mai moderne şi mai
sofisticate mijloace de luptă care au existat vreodată pe planeta Pământ.
Apărarea înseamnă, astăzi, pentru majoritatea statelor, a fi în permanenţă
gata de acţiune sau de reacţie în toate spaţiile şi prin toate mijloacele, împotriva
oricărui agresor, de orice tip (politic, economic, informaţional, cibernetic,
extraterestru, militar etc.). Apărarea nu înseamnă baricadare strategică,
operaţională şi/sau tactică în aşteptarea unui posibil inamic, deşi nu poate fi exclusă
complet nici o astfel de perspectivă, ci un sistem de politici, strategii, operaţii şi
acţiuni menite să contracareze, adesea prin luptă (oricum, totul este luptă)
ameninţările care pun în grav pericol însăşi existenţa naţiunii.
Apărarea are însă foarte multe faţete şi, de aceea, unii preferă să iasă din
acest concept şi să acţioneze din interiorul conceptului de securitate, concept care
este îndreptăţit de natură nu numai să existe, ci şi să facă ravagii (dacă este
necesar). Apărarea poate să însemne şi acţiune ofensivă de mare amploare, fie
pentru a combate şi distruge (legitim) şi ameninţarea teroristă şi pe cea generată de
statele eşuate etc., şi acţiune preemptivă, adică de preîntâmpinare (tot legitimă) a
unui atac iminent din partea unui inamic care a pornit deja la acţiune, şi un sistem
de acţiuni fulgerătoare ale unor detaşamente înaintate care să lichideze grupări sau
nuclee în jurul cărora se pot constitui forţe de tip Al Qaeda sau, recent, de tipul
Statului Islamic etc.
Toate aceste realităţi fac parte efectivă din conceptul de apărare, chiar dacă
ele au generat războaiele ofensive sau, mai degrabă hibride, ca să folosim un
termen la modă, din Orientul Mijlociu, din Irak, din Afganistan, din Siria, din
Transnistria, din Ucraina şi cam de peste tot.
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În spatele multor acţiuni militare sau civil-militare – justificate sau nu,
legitime sau nu – se ascund totdeauna interese geopolitice majore. Corporaţiile,
multinaţionalele, reţelele complexe (economice, informaţionale, mediatice,
culturale etc.) nu exclud războiul, nici conceptul de apărare, ci doar le obligă să
ţină seama de efectul de reţea, de transfrontieralism, de multiplicarea şi
diversificarea centrilor de putere, de amplificarea puterii militare şi de posibilitatea
folosirii acesteia, atât ca forţă de descurajare şi de presiune, cât şi ca armă letală
distrugătoare şi imbatabilă.
Securitate şi apărare. Conexiuni, disensiuni, diversiuni
Asocierea celor două concepte – şi evident, a celor două realităţi – nu este
doar forţată şi cameleonică (deşi nu se poate exclude nici această caracteristică din
binomul în discuţie), ci şi necesară şi, într-un fel, benefică. Fiind vorba de cel de al
treilea pilon (după unii, chiar primul) al existenţei şi duratei unui stat (ceilalţi doi
sunt prosperitatea şi libertatea), acest concept trebuie bine înţeles şi, mai ales,
construit şi întreţinut cu foarte mare grijă. La noi, spre exemplu, dintr-un prea mare
zel pentru înţelegerea noului conţinut al conceptului de securitate, dar şi datorită
reticenţei faţă de remanenţa comunistă a unei experienţe de o jumătate de secol,
cele două concepte au continuat să nu fie în nici un fel importante pentru
diriguitorii ţării, lăsând lucrurile să se deruleze în voia sorţii, sub puternica
impresie că intrarea ţării în NATO şi în Uniunea Europeană a adus şi un puternic
transfer de securitate şi apărare de acolo, către noi.
Desigur, oricare om cu un pic de scaun la cap ştie că NATO şi Uniunea
Europeană sunt structuri foarte puternice – cele mai puternice din lume –, iar faptul
că facem parte din ele este extrem de benefic, dar nu şi suficient. România rămâne
o ţară suverană şi, ca atare, grija şi responsabilitatea apărării naţionale îi revine ei şi
nu altcuiva. De aici şi importanţa deosebită a celor două concepte. Securitatea
naţională şi, evident, apărarea naţională sunt, pentru România (ca pentru oricare
altă ţară din lume, indiferent din ce structuri de securitate ar face parte), prioritare,
în raport cu securitatea colectivă, cu securitatea comună, cu apărarea colectivă,
specifică NATO şi cu apărarea comună, concept specific UE. Cele două forme de
securitate şi apărare (colectivă şi comună) fac însă posibilă şi operaţională
apărarea naţională, iar acest lucru este foarte, foarte important, întrucât, azi, nicio
ţară din lume nu-şi mai poate asigura integral şi de una singură, în mod izolat,
securitatea şi apărarea. Trăim într-o lume a interdependenţelor, într-o epocă a
amplificării enorme a puterii militare (numai SUA şi Rusia deţin, împreună, peste
16 000 de ogive nucleare!), dar de aici nu rezultă că responsabilitatea naţională
privind securitatea şi apărarea s-a diminuat, ci, dimpotrivă, trebuie să fie clar
pentru noi toţi că aceasta a crescut imens. România trebuie să-şi alinieze conceptele
şi exigenţele la standardele NATO şi ale UE – ceea ce, de altfel, conceptual a şi
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făcut, prin instituţiile care au aceste responsabilităţi, respectiv armata şi celelalte
structuri din sistemul apărării naţionale. Însă bugetarea acestor instituţii – îndeosebi
a armatei –, investirea în dotarea cu sisteme de arme performante a lăsat multă
vreme de dorit. Toată lumea ştie că securitatea şi apărarea costă. Desigur,
priorităţile pentru alocările bugetare sunt îndeosebi cele din domeniul educaţiei şi
sănătăţii – domenii absolut prioritare pentru orice naţiune –, dar reducerea drastică
a puterii militare a României (de la locul 7 în cadrul UE la locul 14) transmite un
semnal cel puţin îngrijorător, în condiţiile redeschiderii faliei strategice Marea
Neagră – Marea Balică şi amplificării ameninţărilor de securitate şi apărare în
întreaga zonă.
Cele două concepte – securitate şi apărare – nu sunt, aşa cum subliniam, mai
sus, în tandem, ci alcătuiesc, împreună, un întreg de importanţă vitală, de care
depinde însăşi existenţa României.
Concluzii
• La urma urmei, nu contează cum se denumesc conceptele. Contează ceea
ce conţin ele şi, mai ales, modul cum modelează realitatea politică, economică,
socială, militară şi strategică. O delimitare funcţională a celor două concepte este şi
trebuie să fie utilă pentru fiecare, să evite substituţiile sau înţelegerile prolixe şi,
fără să ţină primele pagini ale publicaţiilor şi ecranele televiziunilor, să nu scape,
totuşi, atenţiei cercetătorilor, analiştilor şi, mai ales, decidenţilor.
• Securitatea şi apărarea alcătuiesc un tot coerent (sau nu), diferit ca structură
şi funcţiune, dar care permite şi trebuie să permită asamblarea coerentă şi
consistentă – acolo unde există luciditate politică şi strategică – a potenţialurilor
protectoare, securitare, defensive, active şi reactive, fără de care o naţiune ar fi ca
un copac uriaş care nu se poate proteja nici împotriva omizilor, nici împotriva
securii.
• Coerenţa politică şi strategică a domeniilor securităţii şi a domeniilor
apărării nu se realizează prin imixtiuni, substituţii, confuzii şi amestecare, nici prin
superficialitatea sau dispreţul abordărilor, ci prin cunoaşterea exactă şi profundă, de
către decident, dar şi de către cei din sistem, a competenţelor, limitelor, punctelor
tari, oportunităţilor şi vulnerabilităţilor, precum şi a determinărilor geopolitice şi
geostrategice, a arealului situaţional în care existăm şi trăim.
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LUMEA ÎN VIITOR, OPŢIUNEA PENTRU ROMÂNIA
THE WORLD IN THE FUTURE, THE OPTION FOR ROMANIA
Prof.univ.dr.Constantin ONIŞOR
Dr. Dumitru Octavian MITU
Rezumat: Lumea este cuprinsă de o puternică efervescenţă existenţială şi de
evoluţie globală, privită de specialişti ca un progres, bazată pe societatea informaţională,
inovaţie de performanţă şi tehnologii tot mai orientate în folosul dezvoltării umane.
Acestea au devenit cerinţele vitale pentru Lumea globală, fiind indisolubil legate de
cunoaşterea ştiinţifică a viitorului, cu rezultatele exprimate prin identificarea şi definirea
unor tendinţe globale şi viziuni politice pe măsură.
Dorim să reţinem atenţia generală în legătură cu preocupările asidue ale
specialiştilor din domeniul ştiinţelor viitorului, care pot, şi este absolut necesar, să ofere
elementele de conţinut ale unor viziuni realiste despre ce va fi, orientând, pe cât posibil,
tendinţele globale spre o Lume armonios dezvoltată şi cât mai mult susţinută de temeiuri
informaţionale şi inovative consistente.
Cuvinte-cheie: globalizare; societate informaţională; cunoaşterea viitorului;
cooperare locală, regională şi internaţională; practică strategică de securitate modernă;
scenarii previzionate; viitorul României; garanţii multidimensionale.
Abstract: The world is going through turmoil of strong existential changes and
global evolution, regarded by specialists as progress, based on information society, stateof-the-art innovations and technologies more and more oriented towards human
development. These have become vital requirements for the Global World, being
completely interconnected with the scientific knowledge of the future resulting in the
identification and definition of global tendencies and appropriate political visions.
We wish to bring to general attention the constant preoccupations of specialists in
the domain of sciences of the future which can, and actually must offer the contents of a
realistic view upon what is going to be, directing as much as possible global tendencies
towards a harmoniously developed World, relying on consistent information-related,
innovative grounds.
Keywords: globalization; information society; knowledge of the future; local,
regional, and international cooperation; strategic practice of modern security; predictable
scenarios; future of Romania; multi-dimensional guarantees.

Faţă de cerinţa prefigurării Lumii viitoare (pe termen mediu şi lung),
entităţile statale şi organizaţiile (supra)statale au obligaţia şi responsabilitatea de a-
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şi identifica şi defini o poziţie cât mai adecvată şi deopotrivă favorabilă realităţilor
în dinamică pentru care să facă opţiune politică, deoarece numai aşa ar putea exista
cu identitate proprie în contextul globalizării.
În opinia noastră cunoaşterea în viitor şi a viitorului devin fundamentale
pentru elaborarea, acceptarea şi succesul oricăror viziuni şi concepţii cu privire la
globalizare. Cunoaşterea în viitor presupune focalizarea preocupărilor ştiinţifice
asupra omului şi colectivităţilor umane pentru noi forme ale realităţilor existenţei
omeneşti în concordanţă cu tendinţele de dezvoltare manifeste uneori şi aleator tot
mai evident. Cunoaşterea viitorului presupune identificarea, descifrarea şi modelarea tendinţelor de existenţă globală în afara cărora nu se va mai putea trăi şi exista.
În consecinţă, apreciem că gândirea orientată permanent spre viitor rămâne
vitală pentru toţi, dar ca activitate ştiintifică şi specializată trebuie să fie mult mai
temeinică. Afirmăm cu tărie această cerinţă strategică existenţială deoarece
evenimentele complexe, ce se petrec în Lumea efervescentă actuală, ecranează
orizontul cunoaşterii şi dincolo de aceasta poate bloca posibilitatea şi oportunitatea
prevenţiei în sfera managementului şi artei strategice.
Apreciem că viitorul poate fi lesne cunoscut (pentru unu-două decenii),
numai dacă tendinţele ce-l însoţesc şi caracterizează vor fi identificate corect,
analizate riguros şi descifrate temeinic.
Pe acest temei, pe termen lung, o gândire profundă asupra viitorului se poate
realiza cel mai mult prin funcţia ei critică. Numai astfel se pot descifra reperele
unor strategii adecvate cu suficiente elemente operaţional – acţionale de prevenire,
însoţite de o permanentă reanalizare a soluţiilor asumate, espectativelor impuse şi
incertitudinilor acceptate.
O frescă a Lumii de azi ne arată multă dezordine şi chiar haos într-un context
al relaţiilor internaţionale tot mai interconectate, ceea ce obligă la operaţionalizarea
oportună a unor prevenţii serioase şi consecvente, pentru că soluţiile bazate pe
măsuri deosebite/excepţionale, de regulă adoptate post factum, nu mai corespund
unui management superior şi eficient.
Cu alte cuvinte, este necesară o schimbare: în locul deciziilor eronate,
insuficiente sau luate uneori la întâmplare şi mai mult pentru espectative
nejustificate, sunt imperios de instrumentat decizii, acte şi acţiuni raţionale şi
adecvate unei realităţi complexe, luate cu responsabilitatea necesară din partea
liderilor, entităţilor statale şi organizaţiilor internaţionale .
În opinia multor specialişti din întreaga Lume cunoaşterea viitorului presupune
obligatoriu şi identificarea nevoii de schimbare, iar aceasta să se realizeze prin gândirea
înţeleaptă a specialiştilor. Pentru aceasta se vor avea în vedere şi analiza
particularităţile sesizate oriunde pe mapamond ori prin vizite pe areale cu deficite de
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normalitate, desigur cu promovarea de idei şi consultarea specialiştilor şi mai ales prin
urmărirea feedback-ului.
În ultima vreme, de mare interes au fost şi vor rămâne, cu siguranţă, punctele
de vedere pertinente referitoare la natura puterii care de multe ori crează presiuni
anormale în interiorul statelor şi între state, generând urmări transnaţionale dintre
cele mai diverse. În acest context credem că se impune, ca necesar, să se creeze
frecvente sau oportune posibilităţi de dezbateri şi exprimarea de opinii pentru
identificarea şi definirea unor factori aleatori şi disturbatori în mediul regional şi
internaţional de securitate.
Este bine cunoscut faptul că la nivelul cel mai înalt al conducerii strategice
americane, National Intelligence Council (n.a. Centrul de gândire pe termen mediu
şi lung din cadrul United States Intelligence Community) periodic, o dată la 4 ani,
întocmeşte un Raport cu privire la viitorul Lumii. Estimarea viitorului se face
pentru o perioadă de 20 ani, dar cu rezultate relevante şi concludente pentru
perioada mandatului prezidenţial pe care îl precede.
În ultimii ani Rapoartele s-au axat mai mult pe procesele globalizării, într-un
context complex şi dinamic, cu identificarea şi definirea tendinţelor principale,
având un conţinut aproape obligatoriu, pentru entităţile statale şi nu numai, de luat
în seamă. În acest an, Raportul este intitulat „Tendinţe globale: Paradoxul
progresului” (Global Trends:Paradox of Progress).
Din lucrare rezultă cu claritate o viziune americană, mai nouă, cu privire la
globalizare plecând de la actuala realitate dinamică şi uşor impredictibilă a
mediului internaţional de securitate. Şochează într-o oarecare măsură chiar din
titlu, prin largheţea binevoitoare cu care putem interpreta relaţia paradoxală dintre
tendinţele globalizării şi progresul Lumii:
• dezvoltarea de până acum, inclusiv cea din domeniul digital, a adus pe
lângă bogăţie şi provocări sub forma unor oportunităţi mai puţin cunoscute până în
prezent;
• ultimul deceniu, apreciat ca purtător de progres, a creat satisfacţie pentru
comunităţi, grupuri de state integrate, aliate ori asociate, dar a generat şi
evenimente nedorite şi cu efecte greu de suportat şi surmontat precum criza
financiară globală, creşterea populismului pe unele areale geografice şi instabilităţi
politice pe toate continentele.
Concluzia care se desprinde este că toate aceste aspecte negative au fost
receptate ca adevărate şocuri, ce au evidenţiat fragilitatea acestor binefaceri,
atrăgând serios atenţia asupra necesităţii şi profunzimii schimbărilor în mediul
global, care mai mult ca oricând trebuie orientate către viitor.
În continuare mai prezentăm câteva idei, care întăresc paradoxul exprimat în
titlul Raportului, dar care sunt jaloanele de bază ale existenţei statale în globalizare,
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cum ar fi: vizibilitatea crescută a tensiunilor între state şi în interiorul lor;
încetinirea progresului global, devenind un element care va impune schimbarea
procesului în sine; toate statele şi organizaţiile suprastatale se vor confrunta mai
mult cu efectele geopoliticii etc.
De bază poate fi cooperarea locală, regională şi internaţională pentru
exprimarea de către state a propriului rol guvernamental privind rezultatele
economice, mediul înconjurător, religia, securitatea şi regulile de convieţuire
umană. Ca o consecinţă, pe aceste temeiuri este nevoie să se găsească împreună
soluţii pentru rezolvarea divergenţelor şi întărirea interesului naţional, întărindu-se
astfel securitatea internaţională.
Un pericol evident poate apărea din tendinţa de a impune ordinea, în acest
aparent haos, prin măsuri şi acţiuni extreme şi costisitoare, de durată variabilă, care
în timp pot da greş. Sunt deja evidente măsuri precum reducerea dezvoltării, a
limitelor fiscale şi a altor aspecte împovărătoare în plan social, ce pot conduce la
diminuarea democraţiei, instalarea totalitarismului, instabilitate etc.
Să nu scape din vedere că pe acest fond contradictoriu creşte rolul geopolitic
al statelor puternice, ele fiind mai mult preocupate de redesenarea hărţilor viitoare
pentru o nouă ordine mondială bazată pe alte realităţi (ale vremii şi vremurilor noi),
cum ar fi reţelele, parteneriatele, comunitatea de informaţii şi cooperare aliată în
mediul global de securitate, chiar dacă aceste aspecte trebuie uneori şi cândva
(re)învăţate.
Şi noi credem că statele trebuie şi pot să continuie să aibă o relevanţă
internaţională, regională şi zonală, dar nu de tipul statelor mari încurajate să fie
agresori în planul vecinătăţii şi mai departe chiar, alături de actori nonstatali, care
îşi extind/păstrează interesele corporatiste.
Se constată cu destulă uşurinţă o erodare în mod tacit a principiilor şi
regulilor de ducere ale războiului convenţional, evidenţierea fiind în cadrul creerii
„zonelor gri”, unde sunt favorizate agresiunile neconvenţionale, generând astfel
pericole cu consecinţe inprevizibile şi neîntâlnite până acum. Iată de ce noi
sugerăm că se impune dezvoltarea cooperării internaţionale, mai ales acolo unde se
poate interveni cu succes, diminuând astfel creşterea influenţelor şi dominaţiei unui
stat puternic într-o zonă de interes strategic internaţional şi, creând astfel, noi sfere
de influenţă.
În acest cadru, destul de sumbru, ţările pot încerca să găsească un model
propriu de stabilitate, dezvoltare şi integrare, bazat pe propriile probleme
economico-sociale, crearea clasei de mijloc şi controlul migraţiei, care altfel pot
genera aspecte complexe şi deosebite, precum competitivitate distructivă, spirit
antielite, naţionalism, criza joburilor cu efecte interne şi determinări asupra unor
state din vecinătate.
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Concluzionăm că viitorul poate fi sau deveni o stâncă în calea oricui pe
autostrada globalizării, fapt pentru care următorii ani pot fi favorabili, ori
catastrofali, în funcţie de câteva determinări astfel:
• modalitatea în care statele şi guvernele lor, individual ori în grup, vor
negocia viziunea lor faţă de acceptarea şi participarea la crearea unei noi ordini
globale în următorii ani, adoptând individual, adecvat şi rapid schimbările
economice;
• crearea/păstrarea statului puternic, care individual sau în grup, poate oferi
cu profesionalism şi viziune raţională modele de dezvoltare ori arhitecturi ale
competiţiei şi cooperării internaţional benefice;
• ce guverne şi guvernanţe, individual ori în grup, sunt pregătite acum pentru
a accepta rezultatele diverse generate în mediul global de inovaţii şi tehnologii
performante.
Am prezentat suficiente elemente pentru ca statele şi guvernele să-şi
completeze panoplia mediului de securitate în care există şi pe care îşi pot căuta un
viitor garantat, soluţiile de până acum nemaifiind nici fiabile, nici viabile.
În acest context, destul de dinamic, complex pe măsură şi cu un grad redus
de cognoscibilitate prospectivă, este nevoie de soluţii echilibrate, bazate pe raţiuni
politice, înţelepciune de context şi acţiune fermă şi constantă în împrejurări
deosebite.
Până acum sunt cunoscute scenariile UE, propuse statelor membre, cu ocazia
ultimului Summit, la care noi adăugăm pe cele din Raportul American (în număr de
trei) şi care exprimă o viziune destul de clară, dar americană, asupra evoluţiei stării
Lumii pentru o perioadă de un deceniu şi jumătate, începând cu anul 2020.
Justificăm intenţia noastră de a le aduce în atenţia specialiştilor şi opiniei
publice interesate, prin abordarea analizei plecând de la câteva caracteristici, cu
valoare determinantă pentru fiecare entitate statală existenţială, în relaţiile
internaţionale.
În primul rând, în cadrul şcolilor de gândire şi practică strategică de
securitate modernă se afirmă cu multă responsabilitate şi claritate că, previziunile
asupra Lumii complexe în care trăim nu sunt prea optimiste.
Explicaţiile prezentate sunt bazate pe o serie de aspecte tot mai evidente,
cum ar fi bunăoară creşterea tensiunilor inter/intrastate, încetinirea alarmantă a
creşterii dezvoltării regionale şi mondiale, sporirea ameninţării teroriste prin forme
multiple şi mereu imprevizibile, toate la un loc arătând indiscutabil un grad destul
de mare de divizare/separare al statelor pe mapamond.
Preocupările la nivelul statelor, privind paradoxul progresului, încep cu
stabilirea unei oarecare mize strategice a guvernelor şi societăţilor, în care se
regăsesc păstrarea şi afirmarea proprie ale valorilor şi resurselor individuale,
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comunitare şi naţionale ca principale generatoare şi amplificatoare pentru un
adevărat triptic: securitate, prosperitate şi speranţă.
În continuare ne vom referi pe scurt la esenţa problemelor analizate până
acum, prezentând scenariile ca modele previzionate în Raportul american. Lumea
este privită şi percepută ca un ocean de instabilitate datorită unor realităţi tot mai
evidente: creşteri economice necontrolate; mondializare slabă şi haotică; criză
financiară globală; state fragile şi eşuate naţional şi regional.
Tabloul mai pe larg prezintă o lume fragmentată şi într-o gravă defensivă
economico-socială, neliniştea şi nesiguranţa pe care statele le transmit cetăţenilor
proprii şi vecinilor determină o izolare fizică faţă de problemele externe
omnidirecţionate, deseori formând sau transformându-se în adevărate „insule”.
Dar lucrurile nu se opresc aici, deoarece pot urma distorsionări şi bulversări în
plan economico-social determinate de boom-ul emergenţelor, în cadrul cărora clasa
mijlocie poate atinge un prag al supravieţuirii generat de o creştere fără precedent a
inegalităţilor şi populismului. La acest aspect se poate adăuga şi extinderea utilizării
inteligenţei artificiale ce crează cu siguranţă un şomaj tot mai mare.
În acest scenariu, apreciem că se pune cu acuitate problema supravieţuirii ca
o soluţie salvatoare. Aceasta poate fi şi un rezultat al inovaţiei tehnologice şi
creativităţii în relaţia lucrativă om-maşină. Aşa se face că este necesară apariţia
unei generaţii de antreprenori, inovatori şi inventatori la nivelul naţional, care să
asigure păstrarea noilor valori şi realizări inovative şi tehnologice în interiorul
statelor, în folosul propriei dezvoltări.
Această prezentare descriptivă succintă ne sugerează că acest scenariu este
destul de greu, dacă nu foarte greu de aplicat cu rezultate recuperatorii, deoarece
presupune un efort inteligent, controlat naţional şi valorificat raţional, căpătând
astfel în plan extern mai multă credibilitate.
Al doilea scenariu este intitulat „orbitele”, cu avertizarea că poate produce o
escaladare militară, mai mult ori mai puţin controlată. Se au în vedere mai multe
realităţi în curs de manifestare pentru următorii ani, dintre care se detaşează o
anumită repliere temporară şi ca espectativă strategică a SUA de pe scena
internaţională.
Consecinţa firească nu poate fi alta decât creşterea tot mai îngrijorătoare a
tensiunilor dintre marii actori internaţionali/regionali pentru influenţa şi dominaţia
economică, politică şi militară în arealele lor de interes sau în alte zone cu nevoi de
securitate.
Specific confruntărilor vor fi originea şi natura lor hibridă, durata destul de
mare, focalizarea pe obiective vitale, în cadrul cărora denaturarea realităţii şi
adevărului, prin propagandă şi manipulare cu rafinament, va atinge forme de
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apogeu, excelând prin ceea ce înseamnă crearea şi răspândirea „faptelor
alternative”.
În acest context putem cu uşurinţă să remarcăm atingerea unui vârf al
haosului în Lume, prin câteva acţiuni uimitoare şi de anvergură produse, activate,
întreţinute în diferite regiuni şi zone europene, asiatice şi africane, ceea ce reprezintă premise tot mai evidente pentru crearea şi existenţa unui fals Război Rece.
Pentru statele care se străduiesc şi fac opţiune să devină orbitale este o
condiţie fundamentală afirmarea în mediul internaţional a unor entităţi
organizaţionale moderne pe areale statale evidente cu recunoaştere ca centre de
putere globală, zonală şi regională. În interiorul lor şi între aceste entităţi este
necesar să fie relaţii de normalitate şi multă încredere pentru evitarea escaladării
militare şi mai ales nucleare şi astfel, crearea condiţiilor de reluare a cooperării
internaţionale pentru securitate, bazate pe principiile, cerinţele şi exigenţele
globalizării.
Al treilea scenariu american este intitulat „comunităţile” şi se face o
precizare interesantă şi atractivă că acestea vor conduce Lumea. Recunoaştem
acum anumite realităţi, pe care le putem firesc denumi şi specificităţi, precum:
grupurile locale/comunităţile naţionale cu iniţiativele lor au luat-o înaintea guvernelor; diminuarea până la lipsa încrederii în liderii locali şi conducătorii naţionali;
problemele păcii şi războiului din cadrul politicii externe au fost lăsate rămânând la
nivelul naţional; dezvoltarea economică, educaţia, sănătatea, cultura rămân şi ele în
grija autorităţilor locale, cu determinări asupra agenţilor economici locali de a se
implica mai mult în viaţa factorului social local şi naţional.
Scenariile prezentate, pe fondul valorilor, elementelor culturale, tradiţiilor şi
simbolurilor proprii şi perene, creează sau întăresc entităţi socio-umane relevante
pentru o existenţă comunitară puternică şi manifestată pe un areal.
Aşa apare comunitatea ca entitate socio-umană destul de puternic identitară,
prin câteva caracteristici etnice, religioase, culturale şi mai ales prin interese
comune şi comunitare. De fapt, asistăm, vrem nu vrem, la renaşterea tradiţiilor
occidentale de implicare a comunităţilor locale şi a mediului privat în gestionarea
mediului intern de securitate.
Considerăm că totul poate fi rezonabil, în ceea ce priveşte comunitatea, dacă
între soluţiile salvatoare asumate se află şi acceptarea unor interese comune, fie şi
conjuncturale, pentru îndeplinirea cărora este nevoie de implicarea conştientă şi
responsabilă a tineretului în prefacerile locale şi naţionale.
Putem să concluzionăm, faţă de cele prezentate până acum, că aceste trei
scenarii pot ajuta destul de convingător statele Lumii pentru o opţiune înţeleaptă şi
adecvată privind cursul progresului propriu prin integrare, dezvoltare, securitate şi
globalizare.
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Opţiunea politico-strategică depinde şi de câteva condiţii cu valoare de
determinant: conştientizarea tendinţelor de globalizare, valorificarea specificităţilor
entităţii statale pentru care se face opţiunea, racordarea la caracteristicile mediului
regional şi internaţional de securitate şi recunoaşterea importanţei poziţiei geostrategice pe care o ocupă statul în construcţia securităţii globale.
Pentru România se pune cu celeritate problema unei opţiuni politicostrategice pentru cea mai favorabilă ipostază de globalizare, desigur cu luarea în
considerare a condiţiilor exprimate mai sus. Nu putem să nu ţinem cont şi de
poziţia ţării noastre ca membru UE şi de scenariile de existenţă şi dezvoltare
europeană, mai concret: unde ne putem sau vom fi plasaţi, dar şi de obligaţiile ca
stat membru NATO.
În cadrul preocupărilor de politică externă privind viitorul României, vom fi
conştienţi că până la urmă se poate pune problema între o opţiune şi/sau acceptare
în cadrul UE şi o opţiune pentru unul dintre modelele americane, participarea la
NATO rămânând implicită.
După părerea noastră credem că trebuie să fie vorba numai de o opţiune
pentru un model american, rezultat al raţiunii politice şi bazat pe raţionamente
superioare, ce derivă din arta strategică a globalizării, care să aducă României
garanţii multidimensionale şi dorite în ceea ce privesc avantajele securităţii
moderne în viitor.
Pentru a face mai facil de înţeles o posibilă opţiune a României pentru
globalizare şi viitor, este nevoie de o analiză temeinică şi prospectivă a mediului
internaţional, pe baza condiţiilor enumerate mai sus. Această analiză devine unicul
suport de cunoaştere necesar înţelegerii realităţilor în care trăim şi deopotrivă un
ghid pentru a face o opţiune într-o cât mai deplină cunoştinţă de cauză.
Globalizarea a devenit o realitate procesual-organică, ce nu mai poate fi
negată, nu poţi rămâne în afara ei sau să te sustragi fără consecinţe dintre cele mai
grave. Acceptarea ei într-un cadru naţional este obligatoriu să se facă conştient, cu
o suficientă anticipare a cerinţelor şi exigenţelor care prin efecte ne pot avantaja.
Nu trebuie să se uite că tendinţele globalizării izvorăsc din unele elemente
ale trecutului şi din realităţile actuale, care se pot modela în spiritul realităţii sau
modelează realitatea într-o dinamică favorabilă dezvoltării privită ca progres.
Factorii de decizie politică împreună cu mediul academic sunt cei care pot şi
trebuie să se documenteze în legătură cu globalizarea şi astfel să ajute la
conştientizarea ei şi a tendinţelor de globalizare în cadrul economico-politicosocial naţional.
Pentru România sunt deja cunoscute o multitudine de specificităţi care au
lăsat o amprentă evidentă asupra entităţii statale actuale. Aşa se face că România de
azi este un produs realizat de aceste specificităţi, cu efecte deseori contradictorii,
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dar cunoscute. Prin urmărirea lor permanentă în spectrul relaţiilor regionale şi
europene, fac ca opţiunea politică de globalizare să fie mai realistă, sustenabilă şi
cu mare viitor.
Spaţiul românesc în ultimul mileniu şi în continuare entitatea statală
românească au existat prin supravieţuire într-un mediu de instabilitate mai mult
decât regional, european şi euroasiatic, fiind obligată deseori să se apere
omnidirecţional, devenind în acelaşi timp şi o pavază pentru apărarea Europei.
Bogăţiile acestui spaţiu naţional fac România destul de atractivă în sfera
globalizării. Drept consecinţă, nu se poate trata cu indiferenţă o opţiune politicostrategică proprie sau care îi poate fi impusă european. Apare obligaţia unei
responsabilităţi naţionale pentru care îşi va exprima cu hotărâre voinţa în sfera mult
mai întinsă a relaţiilor internaţionale .
În strânsă legătură cu spaţiul românesc în globalizare se află şi
caracteristicile mediului regional de securitate, definit carpato-balcano-dunăreanopontic, fiecare faţetă dintre cele patru cu propriile probleme de securitate. Caracteristica actuală de existenţă regională în acest spaţiu este efervescenţa de securitate.
Ea rezultă din cadrul (ultra)naţional în exces al unor state, convergenţa implicării
interesate europene şi euroatlantice în diferite spaţii ale arealului, definirea unor
interese determinate istoric şi declarate vădit pe acest areal din partea Rusiei, dar şi
din o oarecare suprapunere a intereselor şi altor mari actori internaţionali.
Din prezentarea succintă a condiţiilor determinante de globalizare pe care le
suportă România, se desprinde cu uşurinţă şi cu multă evidenţă, importanţa poziţiei
geopolitice şi geostrategice, pe care o ocupă natural, în construcţia securităţii
globale şi europene. Statutul mai vechi de „placă turnantă”, „pivot”, „piesă
mediană de legătură” pentru spaţiul european şi euroasiatic devine tot mai actual şi
acum, iar în perspectivă sporeşte generând şi (de)favorizând aspecte de globalizare
dintre cele mai active şi uneori contradictorii.
Într-o viziune europeană, nu tocmai favorabilă, România a fost succesiv
pavază în calea expansiunilor către Europa, aliniament şi bastion de apărare a
centrului continentului, component într-un lagăr pentru o tipologie de dezvoltare
experimentală, „zonă gri”, pe linia de separaţie religioasă europeană, „zona
tampon”, spaţiu de sacrificiu şi mai nou „pământ al făgăduinţei” pentru
expansiunea corporatistă etc.
România nu mai doreşte aceste ipoteze, nu mai are nevoie şi de altele, de pe
urma cărora să beneficieze actori importanţi ai relaţiilor internaţionale. România
are absolută nevoie de o opţiune politico-strategică proprie, bine ancorată în
realităţile dinamice şi complexe regionale şi europene, de pe urma căreia să obţină
avantaje corespunzătoare surselor şi resurselor de care dispune, poziţiei geostrategice şi vechimii istorice pe care a dobândit-o în acest areal.
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Pentru această miză se defineşte prin nevoia de ocrotire şi folosire în interes
propriu a valorilor existenţiale de care dispune, (re)definirea intereselor vitale şi
perene şi stabilirea celor mai potrivite obiective de lucru conjuncturale în
globalizare.
Şi atunci România încotro? Modelul „insulei” nu mai poate fi acceptat de
România, care de un mileniu a jucat cel mai mult acest rol, făcând eforturi uriaşe
umane şi materiale pentru a supravieţui factorilor distructivi prezenţi şi activi
omnidirecţional.
Motivele inacceptării acestei opţiuni rezultă dintr-o analiză simplă. Oceanul
statal şi suprastatal din jur este într-o permanentă furtună, iar valurile şi alte
fenomene acvatice te pot îneca foarte uşor. Cheltuielile necesare limitării efectelor
sunt mult prea mari comparativ cu foloasele, ceea ce face opţiunea nerentabilă în
sfera relaţiilor internaţionale regionale şi globale.
Apreciem că aceeaşi soartă a nerentabilităţii poate avea şi o opţiune de
„comunitate”. Trăim într-un cadru regional de creştini, dar suntem ortodocşi,
existăm secular într-o mare de slavi, noi fiind latini, am avut şi avem contact direct
cu expansiunea musulmană, cultura şi obiceiurile naţionale sunt apropiate celor din
spaţiul carpato-balcano-dunăreano-pontic, ceea ce face să nu ne lipim natural de
comunităţile în curs de creare din jur. Se conturează comunităţi prin Ţările de la
Vişegrad, în Peninsula Balcanică, în arealul nord danubiano-pontic ş.a. În acest caz
devine destul de greu să supravieţuieşti ca o comunitate în globalizare, chiar şi în
condiţiile unei oferte din partea UE.
În felul acesta României nu-i rămâne decât soluţia denumită „orbită”, care
să se bazeze pe o identitate puternică, cu dezvoltare durabilă, cu suficientă suveranitate, cu recunoaştere şi apreciere internaţională. Înscrierea pe o orbită politică să
fie cât mai aproape de un centru de putere, influenţă şi determinare globală/internaţională. Alegerea trebuie să fie negociată, cu condiţii reciproc avantajoase,
cu garanţii de securitate şi apărare etc. Existenţa unor parteneriate în cadrul politicii
externe a României şi poziţia de membru NATO, pot fi factori favorizanţi, iar
pentru UE un element de securitate mai mult garantată şi suplimentară.
Această opţiune politico-strategică aduce României câteva avantaje
concludente în toate procesele şi domeniile globalizării. În primul rând, intrată,
formează, împreună cu centrul, un sistem coerent, cu care coexistă şi se dezvoltă în
globalizare. În al doilea rând, se bucură de binefacerile globalizante ale sistemului
ca parte a acestuia. În al treilea rând, poziţia pe orbită, în funcţie de centru, asigură
acumularea de putere multidimensională rămânând permanent atrasă de centru. Nu
în ultimul rând, influenţele comunităţilor din exterior nu o pot atrage în încercarea
de a o despărţi de sistemul din care face parte.
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Acum, în această perioadă se aşează statele în matricile de securitate
regională sau globală, în care viitorul trebuie să fie al progresului, bunăstării şi
prosperităţii tuturor statelor. Este cazul apariţiei şi exprimării consacrate ale
opţiunilor de securitate globală pe baze negociate şi asigurarea viitorului împreună.
Pe plan intern şi extern, pentru România aceasta se defineşte ca o problemă
politico-strategică de maximă importanţă în continuare. Sugerăm că este necesar de
desfăşurat o paletă amplă şi elaborată de activităţi, măsuri şi acţiuni de anvergură şi
coordonate cu privire la conştientizarea la nivel politic naţional a tuturor
problemelor complexe, ce definesc opţiunea strategică, prin dezbateri politice,
academice şi formularea elementelor de bază ale unei concepţii. Apoi, promovarea
în mediul extern, prin forme şi structuri adecvate, a concepţiei proprii de securitate
în globalizare, privită ca un interes naţional pe termen lung şi pe aceste temeiuri
exprimarea în conţinutul Strategiei Naţionale de Securitate a acestei concepţii. În
final este necesară identificarea, definirea şi dezvăluirea conţinutului unei strategii
de securitate modernă sistemică (mediul internaţional de securitate globală, centru
de putere, entităţi statale orbitale).
Nu credem că trebuie dezvoltat prea mult un răspuns la întrebarea: ce
recomandă România pentru a intra pe o orbită? Sunt suficiente aspecte precum o
oarecare tradiţie, poziţia geoeconomică, geopolitică şi geostrategică, resursele
proprii de natură complexă şi importanţă strategică, capacitatea de a se mobiliza în
situaţii complexe ş.a.
Dar, la întrebarea: ce interese au centrele de putere pentru a plasa un stat pe
o orbită proprie? Răspunsul este mai complex. Se doreşte ca statul orbital să
dispună de un adevărat potenţial de putere economico-politico-ştiinţifico-tehnică,
arealul de statalitate să atragă interesele complexe ale „centrului”, aderarea la
concepţia clară pentru realizarea unui sistem de securitate regională sau zonală să
fie exprimată cu claritate, iar pe această bază capacitatea de a coopera internaţional
pentru recunoaşterea sistemului creat să fie permanentă şi intensă.
Subliniem, pentru spiritul politico-strategic naţional cu privire la opţiunea
dorită pentru securitate în globalizare, că România are şi poate dezvolta toate
atuurile care să o facă atractivă într-un sistem orbital cu valenţe regionale şi zonale
de integrare, dezvoltare, securitate şi globalizare.
Acum, mai mult ca oricând, se mai pot pune două intrebări: cine ar putea fi
centrul de putere interesat şi care radiază atractivitate? Ce ar trebui să ofere ca să
atragă România într-un sistem orbital propriu?
Răspundem fără nici un fel de reţinere că ar trebui să existe deja un interes
declarat bilateral pentru un sistem nou de securitate în globalizare cu SUA pe linie
euroatlantică, dar şi o tatonare cu Germania, pentru constanta geopoliticii sale
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„dunav land”. Desigur, ar mai putea fi şi un alt actor, care se poate impune şi european, dar numai într-un context de securitate globală atlantico-europeano-asiatică.
Pentru România, oferta încadrării într-un asemenea sistem orbital de
securitate ar fi necesar să cuprindă cu prioritate: participarea la dezvoltarea proprie,
asigurarea valorificării resurselor, înlesnirea accesului pe piaţa economicofinanciară şi susţinerea iniţiativelor României pentru securitate regională şi zonală.
Dacă la toate acestea mai adăugăm facilitarea accesului la piaţa resurselor,
acordarea garanţiilor de securitate şi apărare regională şi zonală, prin integrarea în
sistemul de securitate creat, făcându-se astfel mai evidente intereselor naţionale şi
în continuare recunoaşterea şi păstrarea valorilor şi identităţii naţionale, putem
afirma că de fapt am schiţat reperele unui adevărat proiect de ţară.
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Rezumat: Lucrarea analizează condiţiile trecute şi actuale ale securităţii din ZEMN,
precum şi ale securităţii europene şi tendinţele de evoluţie ale mediului European de securitate.
Articolul include aspecte privind rolul UE în mediul de securitate al acestei zone (regiuni), precum şi
analiza principalelor crize şi provocări cu care zona (regiunea) se confruntă atât pe plan intern, cât
şi extern. Astfel, imaginea descrisă este aceea a unei zone (regiuni) caracterizată prin câteva
vulnerabilităţi, dar cu potenţialul/posibilitatea adaptării la noul mediu de securitate al zonei Mării
Negre. În acest context, noi analizăm interferenţa unor culturi şi religii, importanţa economică a
acestei zone (regiuni), impactul ocupării Crimeei de către Rusia, necesitatea întăririi frontierei estice
a UE, imigraţia ilegală şi perpetuarea conflictelor îngheţate în zonă (regiune). Noi evaluăm
raporturile actuale şi viitoare de forţe şi prezentăm unele sugestii pentru o soluţie alternativă la
conflictul/confruntarea militar(ă) dintre NATO şi Rusia. Cursa înarmărilor dintre Federația Rusă și
SUA reprezintă un risc și o amenițare majoră în ZEMN. Criza regională a creat mari tensiuni în
ZEMN.
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Abstract: This paper analyzes the past and current security conditions in the Black Sea
Extended Area (Region) as well as the European security and environments evolution trends. The article
includes aspects related to the role of EU in this Area (Region) security environment as well as an
analysis of the main crises and challenges the Area (Region) faces both internally and externally. Thus,
the image delineated is that of an Area characterized by some vulnerabilities, but with potential to adapt
to the new security environment of Black Sea Area. In this context, we analyze the blending of many
cultures and religions, the economic importance of this Area (Region), the impact of Russian occupation
of Crimea, the necessity of strengthening the Eastern Border of EU, the illegal immigration, and the
perpetuation of the frozen conflicts in the Area (Region). We evaluate the current and future relations of
forces and present suggestions for an alternative solution to military conflict between NATO and Russia.
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Arms race between Russian Federation and USA is a risk and a threat to the security of the Black Sea
Region. The regional crisis has created deep tensions in the Greater Black Sea Region.
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Introducere
Progresele remarcabile, chiar uriaşe, pe care le-a realizat umanitatea în
domeniul tehnologiei în aceste decenii nu au condus nici la soluţionarea conflictelor
dintre civilizaţiile Planetei Albastre, nici la creşterea nivelului de securitate
internaţională. Ba, dimpotrivă, lumea este divizată parcă mai mult ca niciodată între
bogaţi şi săraci, cei săraci fiind din ce în ce mai mulţi, de ordinul miliardelor, care
trăiesc sub spectrul foamei. Astăzi, un grup de oameni consideră că războiul şi foamea
sunt deosebit de rentabile pentru profitul uriaş pe care îl realizează. Pentru aceasta, sunt
declanşate crize şi războaie din diverse motive: etnice, religioase ori politice10.
O mulţime de organizaţii nonguvernamentale şi de reţele, de organizaţii
secrete, de corporaţii transnaţionale, de instituţii financiare, de state şi de actori
nonstatali vor neapărat să conducă şi să stăpânească lumea întreagă11. Tot la fel şi
terorismul internaţional, care a declanşat războiul terorist împotriva Statelor Unite ale
Americii, la 11 septembrie 2001. Cei care se află la butoanele acestui fenomen vor să
stapânească lumea. Iar formulele prin care îşi pun în aplicare politicile şi strategiile lor
antioccidentale sunt extrem de întinse şi de agresive. Ultima invenţie în materie este
crearea, mai exact, re-crearea Statului Islamic (SI), a unui mare califat islamic,
bineînţeles mondial. Teroriştii ce aparţin Al Qaeda din Afganistan, din Cecenia, din
Bosnia, din nordul Africii şi din Europa s-au adunat în Siria şi Irak şi au înfiinţat deja
Statul Islamic (SI), preluând cu forţa o parte din teritoriile acestor ţări. Dar proiectul SI
vizează nu doar aceste ţări, ci şi Nordul Africii, întregul Orient Mijlociu şi Apropiat, o
mare parte din continentul european şi din cel asiatic. Desigur, SI acţionează în zona în
care doreşte să reînvie califatul de odinioară sau să realizeze unul şi mai mare, care,
eventual, să cuprindă o parte însemnată din globul pământesc. În fond, civilizaţia
islamică are deja peste un miliard de oameni. Însă marea ameninţare pe care o
constituie SI este doar una dintre marile ameninţări pe care le generează procesul de
globalizare, mai exact, confiscarea de către anumite cercuri de interes a procesului
globalizării. Iar aceste ameninţări sunt uriaşe. Iată doar câteva dintre ele:
• corupţia endemică, extinsă la nivelul întregii planete;
• recrudescenţa paradisurilor fiscale;
10
11

Sylvie Brunel, Nourrir le monde, vaincre la faim, Editura Larousse, 2009.
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• recrudescenţa ocultismului strategic;
• înarmarea excesivă a marilor puteri nucleare şi repoziţionarea forţelor şi
mijloacelor atât în cadrul actualului război hibrid, asimetric şi continuu, cât şi pentru o
posibilă viitoare mare confruntare, în cadrul bătăliei petrolului, resurselor strategice,
ciberspaţiului sau apei.
În acest cadru global trebuie analizat mediul european de securitate. SI a
determinat o enormă emigraţie musulmană în Occident, unde au năvălit milioane de
musulmani. Este foarte clar că, profitând de acest exod nemaiîntâlnit în istorie, au intrat
în ţările occidentale şi în alte state europene numeroase echipe de terorişti, inclusiv în
Federaţia Rusă. Este vorba de gherila teroristă care s-a răspândit aproape în întreaga
Europă. Am constatat că, în ultimii ani, SI, stat terorist, redesenează frontierele
Orientului Mijlociu, fiind sponsorizat din belşung de câteva state (Kuweit, Arabia
Saudită, Qatar şi altele). Şi în Europa s-a creat un stat musulman, Kosovo, care nu este
însă recunoscut de România, deoarece teritoriul respectiv a fost rupt dintr-o ţară
suverană (Serbia) prin acţiunile teroriste ale unei armate ilegale (AEK – Armata de
Eliberare din Kosovo) şi ale mujahedinilor veniţi din lumea musulmană să lupte în anii
1992-1995 în ţările exiugoslave, inclusiv pe teritoriul Serbiei. În Albania, BosniaHerţegovina, Kosovo etc., s-a înfiinţat organizaţia teroristă Al Qaeda Albă răspândită
azi în aproape toată Europa. Cele relatate până aici s-au produs şi din cauza unor erori
ale conducătorilor statelor occidentale, pe baza cărora s-au creat Statul Islamic şi
Kosovo, ultimul fiind un precedent regretabil de care a profitat recent Rusia pentru a
anexa Crimeea utilizând „modelul Kosovo”.
Statul Islamic s-a aprovizionat din depozitele de armament siriene si irakiene şi
a înregimentat o mulţime de mujahedini din armatele Siriei, Libiei şi Irakului. La un
moment, dat SI deţinea un teritoriu de aproximativ 100 000 de kilometrii pătraţi, dar, în
urma pierderilor teritoriale, mai are acum o suprafaţă de circa 70 000 de kilometrii
pătraţi. Statul Islamic luptă pentru a anexa teritorii din Iordania, Liban şi chiar din
Israel pentru a înfiinţa Califatul Mondial care să anexeze şi teritorii din China, India
etc. Extinderea fulminantă a Statului Islamic în Irak şi Siria a avut mai multe cauze
printre care şi eşecul Statelor Unite şi al altor state occidentale în rezolvarea
problemelor de securitate internaţională şi în instaurarea unei noi ordini mondiale prin
atacarea unor state din Orientul Mijlociu şi nordul Africii, în primul rând a Irakului.
Unii autori12 preciază că Islamul reprezintă o religie ofensivă în plină
expansiune – islamismul -, în timp ce „creştinismul este slab”. Dacă se va menţine
acelaşi nivel de imigrare musulmană în Europa, până la sfârşitul acestui secol se va
crea „Eurabia”13, adică a unui stat musulman în UE. Peter Mansfield14 consideră că atât
Anghel Andreescu, Cătălin Enuţă, Terorismul Mileniului 3, Editura SITECH, Craiova, 2017, p. 42.
Idem.
14 Mansfield, P., O istorie a Orientului Mijlociu , Editura Humanitas, Bucureşti, 2015.
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SUA, cât şi UE nu s-au angajat pentru a stopa războiul „din Siria şi Irak, iar Rusia şi
Iranul l-au sprijinit pe Assad”.
Politicile şi strategiile occidentale (îndeosebi americane) de învrăjbire şi
divizare a Orientului Mijlociu, de creare a unor conflicte şi chiar de înarmare, de
sprijinire şi susţinere a opozanţilor au avut efecte extrem de complexe, primul dintre
acestea fiind recrudescenţa extremismului musulman şi, pe această bază, chiar apariţia
SI. „Primăvara arabă” şi războiul din Siria sunt, între altele, şi efecte ale acestor politici
şi strategii nechibzuite.
Din cauza războiului sau războaielor din Orientul Mijlociu şi din Orientul
Apropiat, au imigrat în UE aproape zece milioane de musulmani. Din informaţiile
provenite de la Europol, rezultă că, anual, intră ilegal în UE peste jumătate de milion de
refugiaţi, ca urmare a „muncii” unui număr de aproximativ 30 000 de traficanţi de
carne vie, „din care 3000 numai în Marea Mediterană”15.
În Europa s-au infiltrat, folosind fluxurile migratoare, mii de teroristi islamici,
probabil cu scopul de a lupta pentru cucerirea din interior a UE16. Rezultă că statele
membre UE trebuie să aplice cu fermitate legislaţia europeană pentru a nu mai permite
intrarea ilegală a imigranţilor pe teritoriul UE şi chiar pentru stoparea acestor valuri
migratoare. În caz contrar, în următorii câţiva ani vor continua să intre în UE milioane
de imigranţi iar starea de insecuritate va continua să crească, ajungând la cote
insuportabile pentru cetăţenii Uniunii Europene, deoarece „cele 4 state eşuate, care
totuşi puteau ţine pe loc populaţia, au dispărut...”17. Statele menbre UE fie nu au
înţeles la timp această ameninţare, fie au tratat-o cu superficialitate. Dar situaţia actuală
poate fi privită şi ca un efect de bumerang, ca un efect direct al politicilor şi strategiilor
occidentale de divizare, învrăjbire şi dominare a Orientului Mijlociu şi Orientului
Apropiat.
Mai mult, dacă s-ar fi aplecat la timp asupra marilor probleme care frământă
omenirea şi ar fi ieşit măcar pentru o clipă din cetatea lor de libertate condiţionată,
statele europene ar fi înţeles pericolul şi ar fi făcut tot posibilul pentru a opri războaiele
din Orientul Mijlociu şi din Orientul Apropiat şi pentru a sprijini statele de aici să
trăiască în linişte şi pace. Este clar că statele UE n-au elaborat la timp o strategie de
securitate viabilă, care, dacă ar fi fost aplicată cu hotărâre, ar fi putut opri la timp
valurile de refugiaţi. Mai mult, cancelarul Germaniei, spre exemplu, a invitat migranţii
din Orientul Mijlociu să vină la muncă în Germania, iar acum această ţară are vreo 7
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Ibidem, p. 43
17 Ibidem, p. 43
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milioane de imigranţi musulmani, la fel ca şi Franţa. Aceste milioane vor redesena
hărţile Europei.18
În România, astăzi, când concepem acest articol, nr. de imigranţi anual este
mult mai mic decât în celelalte state ale UE, dar peste câteva luni considerăm că fluxul
de imigranţi va creşte rapid şi se va vorbi de numărul lunar de imigranţi, ba chiar şi de
numărul zilnic al acestora, care vor veni în România dinspre Marea Neagră. Aceasta
este însă previziunea noastră, care nu dorim să se adeverească.
Dinamica mediului de securitate în Zona Extinsă a Mării Negre
Statele europene nu au înţeles la timp sau nu au vrut să înţeleagă că
musulmanii vor veni în Europa nu pentru a se integra în sistemul de valori occidentale,
ci pentru a supravieţui. Iar supravieţuirea, pentru cei care se roagă la Alah de trei ori pe
zi, nu înseamnă societate Laică, nu înseamnă pâine şi apă, ci credinţă, islamism, valori
musulmane. Ei au emigrat în Europa împreună cu religia lor, cu Sharia şi cu Coranul şi
nu se vor despărţi niciodată de ele. Iar pe acest fond, luptătorii SI şi jihadiştii de
pretutindeni au trecut la acţiuni extreme, foarte greu de prevenit şi de contracarat.
Pentru că, în războiul lor cu civilizaţia occidentală, omul nu este valoare supremă, ci
armă.
Încet, încet, dacă nu se iau măsuri urgente, această realitate va cuprinde mai
întâi întregul continent european şi, legat strâns de aceasta, Rusia, Turcia, Asia
Centrală şi chiar Extremul Orient.
În acest context european, se propune să se analizeze şi evoluţia mediului de
securitate al Zonei Extinse a Mării Negre (ZEMN) şi să se facă previziuni. Analiza
tendinţelor de evoluţie a acestui mediu se poate face pornind de la caracteristicile sale
principale şi, în primul rând, de la ameninţările şi pericolele din această zonă, de la
principalele crize şi provocări cu care se confruntă statele din ZEMN, dar şi de la noile
provocări ale securităţii interne în Uniunea Europeană.19 Statele UE din această zonă
au o serie de vulnerabilităţi, dar totodată dispun şi de un mare potenţial de adaptare la
mediul internaţional de securitate, întrucât nu sunt încă prizoniere concepţiilor
occidentale cu privire la civilizaţia musulmană şi au experienţa istorică a războiului cu
ea şi a convieţuirii cu ea.
Din cauza stopării intrării imigranţilor în UE prin Macedonia şi Grecia, traficul
refugiaţilor din nordul Africii şi Orientul Mijlociu s-a mutat de curând prin Turcia şi
Marea Neagră spre România. Această ameninţare este cât se poate de reală, pentru că
emigranţii care fug din Irak şi din Siria nu au o cale de deplasare mai favorabilă.
Paul Dobrescu, Crizele după criză. O lume fără busolă şi fără hegemaon, Editura Litera, Bucureşti,
2016, p. 227.
19 Eduard Paul Petrescul, Provocări ale sec. în Uniunea Europeană, în Revista de investigare a
criminalităţii Vol. VIII/2015, Editura Universul juridic (ISSN 1844-7945) - Secţiunea Poliţie (23 oct.
2015).
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ZEMN reprezintă o frontieră de separare dar şi de apropiere dintre civilizaţii diferite,
dintre creştinism şi islam care poate favoriza un realism potrivit, dar şi degenera
oricând în crize şi conflicte. Din punct de vedere al raportului de forţe în Marea
Neagră, se constată că NATO are trei ţări riverane (România, Bulgaria şi Turcia), iar
Rusia, care este deasemenea ţară riverană, este în opoziţie cu obiectivele şi scopurile
Alianţei; celelate două ţări riverane sunt Ucraina şi Georgia care, însă, spre deosebire
de Rusia, şi-au manifestat dorinţa de a adera la NATO şi la UE. Războiul civil din
Ucraina se poate transforma în extremis şi prin nebunia unor decidenţi, într-un război
SUA (NATO)-Federaţia Rusă, cu consecinţe dezastruoase pentru forţele care se vor
confrunta. De aceea, noi, românii, ar trebui să ne exprimăm tranşant convingerea că o
alternativă la război, favorabilă pentru toate statele din ZEMN, ar fi cooperarea
diplomatică, economică şi militară între toate ţările, pentru ca această zonă să asigure o
dezvoltare durabilă, precum şi stabilitatea şi securitatea atât de necesare în această eră a
conflictelor interminabile. Gestionarea realistă a crizelor şi conflictelor îngheţate din
ZEMN ar conduce la oprirea procesului de transformare a respectivelor conflicte
militare într-un război devastator, dacă avem în vedere că în zona Mării Negre există
forţe armate înzestrate cu o mare cantitate şi diversitate de echipamente militare clasice
şi nucleare. Iată de ce este nevoie, şi pentru ZEMN, de o strategie comună (NATO şi
UE) coerentă şi înţeleaptă şi care să dirijeze toate eforturile pentru conservarea unor
relaţii de colaborare dintre UE şi Rusia şi evident dintre NATO şi Rusia, în scopul
afirmării democraţiei, stabilităţii, securităţii şi prosperităţii statelor din ZEMN. De fapt,
România şi Bulgaria nu au un potenţial militar favorabil în cazul unei confruntări cu
Rusia care are un potenţial ofensiv formidabil în Marea Neagră. Raportul de forţe
dintre cele două ţări UE riverane la Marea Neagră şi Rusia este net în defavoarea lor
atât din punct de vedere al navelor de suprafaţă, submarinelor, cât şi al mijloacelor de
apărare a litoralului. Navele şi avioanele purtătoare de rachete ruseşti din bazinul Mării
Negre, plus rachetele Iskander amplasate de ruşi în Crimeea, ţin sub control tot litoralul
Mării Negre. De asemenea, Rusia urmează să mai producă încă 18 nave de luptă, peste
3 ani, şi noi submarine de ultimă generaţie.20 În plus, forţele NATO sunt dezavantajate
şi de Convenţia de la Montreux conform căreia navele militare ale statelor neriverane
care intră în Marea Neagră nu au dreptul să staţioneze decât maxim 21 de zile.
Strategia europeană de securitate din anul 2003 pornea de la ipoteza că
„Europa nu a fost niciodată atât de prosperă, atât de sigură şi atât de liberă”, dar azi
UE nu mai este nici atât de sigură şi nici atât de prosperă, ca în urmă cu 13-14 ani. În
analiza noastră, trebuie să avem în vedere că, în anii 2007-2008, s-a declanşat criza
economico-financiară, care a subminat fundamentul construcţiei UE prin crizele din
Alexandru Plăviciosu, Marea Neagră - raport de forţe, Revista de Ştiinţe Militare, Nr. 3/2016, p.
148.
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domeniul social, politic şi militar. Crizele statelor UE de la graniţele de sud şi est ale
Uniunii au fost mai puternice decât cele ale statelor occidentale din cauza crizei
ucrainene, adică a războilui hibrid declanşat în această ţară. Milioanele de imigranţi
musulmani, care au trecut frontierele UE în ultimii trei ani, au determinat două poziţii
antagonice ale statelor membre UE21: cele care au fost de acord să primească imigranţii
în număr mare22 şi cele care nu au acceptat decât un număr mic de imigranţi. Printre
refugiaţi, aşa cum am subliniat şi mai sus, s-au strecurat şi terorişti, astfel încât, la 13
noiembrie 2015 (în Franţa) şi la 22 martie 2016 (în Bruxelles), precum şi cele din
perioada martie – august 2017 din Marea Britanie, Suedia, Spania, Franţa, s-au produs
atacuri teroriste ale SI cu sute de morţi şi răniţi. Acest mediu de securitate instabil şi
nesigur a exercitat presiuni asupra instituţiilor UE care suferă azi transformări radicale
fiind nevoite să adopte o nouă strategie de securitate viabilă şi oportună şi care să stea
la baza gestionării cu succes a „consecinţelor şirului complex de crize”23. Din cauza
ameninţării crescătoare a valului de imigranţi musulmani, UE trebuie să-şi asume o
mai mare responsabilitate faţă de securitatea statelor membre (Ungaria s-a înconjurat
de garduri înalte) şi de securitatea vecinătăţii apropiate. În urma atacurilor teroriste din
noiembrie 2015, Franţa a făcut apel la articolul 42 al Tratatului de la Lisabona şi a
invocat clauza asistenţei mutuale, adică o clauză care nu cerea implicarea NATO şi
SUA, ci implica construirea de către UE a unui context favorabil în domeniul
securităţii şi apărării în care Franţa să joace un rol de lider al Uniunii.
Franţa ar fi putut să solicite punerea în aplicare a articolului 5 din Tratatul de la
Washington şi ajutorul celorlalte state membre NATO în conformitate cu articolul 51
din Carta ONU. Ca răspuns la atacurile teroriste Franţa a cerut statelor UE să acţioneze
în sprijinul securităţii pentru a dezvolta mijloacele militare NATO şi a mări bugetele
pentru a face investiţii în echipamente militare. Deci, se observă în final şi o tendinţă a
UE de a pune în practică hotărârea summitului din Ţara Galilor şi de a mări capacitatea
de acţionare în domeniul militar. Aceasta înseamnă înarmarea, adică asumare a unei
realităţi care include şi o temeinică pregătire pentru un eventual război. Desigur, şi altul
decât cel care există deja. În privinţa mediului de securitate al ZEMN s-a constatat
înăsprirea relaţiilor dintre UE şi Rusia, deşi securitatea energetică a ţărilor UE depinde,
în mare parte, de Federaţia Rusă. Statele membre UE din această zonă au tendinţa de a
mări bugetele militare pentru a dezvolta capabilităţi militare şi a face investiţii în
echipamente militare, ca urmare a crizei ucrainiene şi a degradării grave a mediului de
securitate. În plus, pentru creşterea securităţii energetice, UE face eforturi pentru
21
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creşterea independenţei europene faţă de Rusia prin „investiţii în infrastructuri de
transport şi depozitare a hidrocarburilor, diversificarea surselor de import a acestora,
măsuri de eficientizare a consumului de resurse energetice, măsuri de diversificare a
tipurilor de surse energetice”24. După summitul de la Vilnius şi fenomenul Maidan, s-a
declanşat criza ucraineană şi apoi s-a produs anexarea Crimeei la Federaţia Rusă, ceea
ce a demonstrat eşuarea PEV25. Revoltele „primăverii arabe” din statele Africii de
Nord şi cele din Orientul Mijlociu au fost şi ele sortite eşecului, ceea ce denotă o eşuare
politică pe toate liniile politicii externe a UE în acele state. Efectul catastrofal a fost
criza refugiaţilor din statele menţionate şi imposibilitatea gestionării fluxului imens de
imigranţi de către UE. Politica Spaţiului Schengen a fost, la rândul ei, şi ea pusă sub
semnul întrebării deoarece este posibilă dispariţia în curând a acestui Spaţiu, care nu
mai funcţionează conform acquis-ului European şi care, oricum, împărţea ţările UE în
două categorii. Astfel, UE nu mai poate face faţă la creşterea numărului de refugiaţi,
imigranţi ilegali şi azilanţi şi în curând s-ar putea lua măsuri severe de întoarcere a
acestora, adică de trimitere înapoi peste frontierele UE a acestor refugiaţi. Apreciem că
această criză a refugiaţilor este şi rămâne în continuare o cauză a destabilizării UE, care
ameninţă libera circulaţie a persoanelor. Este în continuare de aşteptat că noile valuri de
refugiaţi să provoace conflicte între cetăţenii Uniunii şi imigranţi, dar şi reactivarea
naţionalismului extrem, din cauza exploziei criminalităţii în statele menbre UE; este
posibil să fie reluat controlul la frontiere în Spaţiul Schengen, ba chiar să dispară
Acordul Schengen. Ameninţările complexe vor putea pune în pericol securitatea UE şi,
prin urmare, şi securitatea ZEMN.
Nevoia unor măsuri temeinice
În zona Mării Negre securitatea UE este ameninţată din ce în ce mai mult de
către Federaţia Rusă, dar şi de actori non-statali. Dispunerea faţă în faţă de o parte şi de
alta a axului Marea Neagră – Marea Baltică, a unor forţe NATO şi a unor dispozitive
ruseşti, oricât ar fi ele de simbolice, reprezintă un efect de insecuritate al unor decizii
cel puţin neînţelepte. Pentru că încordarea relaţiilor dintre Rusia şi Occident, într-o
perioadă când crizele financiare şi identitare nu se mai termină este un lucru foarte
grav. Riscurile şi ameninţările din ZEMN se modifică rapid, evoluează într-o manieră
periculoasă şi suferă mutaţii imprevizibile în faţa cărora autorităţile UE trebuie să dea
dovadă de multă fermitate şi flexibilitate în gestionare şi o continuă adaptare a
formelor, forţelor şi mijloacelor de prevenire şi combatere a lor. A venit momentul ca
UE să treacă de la o politică de reacţie, de răspuns la pericole, la o politică proactivă,
adică la o politică inspirată, inclusiv în cazul izbucnirii unui conflict teritorial la graniţa
de răsărit a Uniunii. Este evident că nici-un stat membru UE din ZEMN nu poate să-şi
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asigure de unul singur securitatea naţională, ci numai în comun cu ceilalţi membrii ai
Uniunii şi cu NATO, pentru că nici unul nu dispune de surse de putere ca cele ale
SUA. De aceea, pentru abordarea crizei ucrainiene sau a celei generate de apariţia
statului islamic, toate statele UE sunt nevoite să acţioneze în comun într-un cadru
coerent, eficient şi eficace pe care îl poate conferi coeziunea de care are nevoie
Uniunea.
Astăzi, statele membre UE din ZEMN au mare nevoie de ajutorul SUA pentru
a-şi întări securitatea şi capacitatea de apărare, deoarece ajutorul autorităţilor UE
întârzie de mult timp deşi promisiuni au fost făcute, dar cu vorbe nu se poate asigura
securitatea şi apărarea statelor UE de la periferia Uniunii. Constatăm că unele dintre
state UE din zonă, printre care şi România, au uitat că sunt state suverane, iar
suveranitatea, chiar dacă, azi, se bazează pe interdependenţă, înseamnă şi un concept
viguros şi temeinic susţinut de apărarea naţională. Observăm cu surprindere şi
îngrijorare cum cetăţenii europeni, mai bine zis, cum unii dintre ei îşi neagă sau îşi uită
tradiţia şi cultura europeană şi adoptă o cultură orientală; unii chiar se dezic de
creştinism, îşi reneagă trecutul glorios care le-a asigurat forţa, legitimitatea şi
identitatea. Ba, mai mult, alţii renunţă la catolicism sau în general la Creştinism în
favoarea islamismului, căci există cetăţeni europeni care au trecut la religia musulmană
chiar la forma extremistă a acesteia şi au devenit terorişti musulmani, adică mujahedini.
Faptul acesta stupefiant de a-şi părăsi identitatea, de a-şi renega credinţa, de a renunţa
la creştinism şi la cultura şi indentitatea lor subminează, credem noi, înseşi valorile care
legitimează existenţa UE. De aceea, în opinia noastră, suntem de părere că ar trebui
reintrodusă religia în şcoli, întrucât în timp ce unii dintre cetăţenii Uniunii îşi neagă
originea sau devin indiferenţi faţă de ea, faţă de istoria şi rădăcinile lor, comunitatea
musulmană din Europa îşi conservă şi îşi impune de multe ori cu violenţă propria
identitate.26 „Psihologia ne învaţă că cel care duce o identitate puternică şi-o va
impune asupra celui care are o identitate confuză”27. Dacă, dintr-o gravă eroare, UE
îşi va renega istoria şi religia creştină, precum şi cultura ei, Uniunea va intra în
disoluţie. Iată de ce ne exprimăm convingerea că UE trebuie să elaboreze o strategie
optimă pentru contracararea imigraţiei musulmane şi pentru salvgardarea Uniunii, cu
atât mai mult cu cât unii musulmani europeni se duc să lupte de partea teroriştilor din
Statul Islamic, din Afganistan, din Irak şi din Siria.
Desigur UE este o comunitate Laică, nu religioasă, iar întoarcerea la vremea
inchiziţiei, a cruciadelor şi a războaielor religioase ar fi un foarte mare regres al
civilizaţiei europene, o civilizaţie foarte solidă, care a evoluat de la cutume la cogniţie,
de la dogme la ştiinţă şi conştiinţă.
26
27

Anghel Andrescu, Cătălin Enuţă, op. cit., p. 54.
Idem.
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Dacă autorităţile UE nu reuşesc să crească urgent coeziunea statelor membre,
respectând etica conducerii democratice a Uniunii şi să stopeze tendinţele dictatoriale
ale unor state membre care nu vor să fie egale cu celelate, atunci previziunea
islamizării UE în următoarele trei decenii nu ar fi departe de adevăr, adică ar fi posibilă
islamizarea Europei peste vreo 30-40 de ani şi transformarea ei în Eurabia. Deja sunt 7
milioane de musulmani atât în Franţa, cât şi în Germania, două milioane în Belgia,
precum şi în Olanda, câte un milion în Spania şi în Italia; nu mai vorbim despre statele
musulmane (Bosnia, Kosovo şi Albania). Să nu uităm însă de Turcia care are acum 100
de milioane de musulmani şi care în două- trei decenii se va apropia de 200 de
milioane. Dar ce face UE în faţa acestor evidenţe terifiante? Păi abordează islamizarea
Europei într-o anumită manieră de bonton, cu ezitări şi o toleranţă excesivă în timp ce
împotriva noastră, a românilor, adoptă o atitudine plină de intransigenţă, de severitate,
de excludere şi de critică exagerată, ajungând până la nerecunoaşterea voturilor a
milioane de români care cereau demiterea preşedintelui deoarece încălcase în mod grav
şi în repetate rânduri Constituţia României. Cu o astfel de mentalitate şi atitudine
duplicitară şi păguboasă, Franţa, peste un sfert de secol, ar putea deveni o republică
islamică. Până şi Rusia, conform unor previziuni, peste trei decenii va avea 25% din
cetăţeni musulmani. Prin anul 2035, jumătate din populaţia Olandei va fi musulmană.
„Permiterea imigranţilor să intre în Europa poate însemna sinucidere pe termen lung,
aceştia riscă să devină majoritari pe continent.”28 Dacă Angela Merkel, David
Cameron şi Sarkozy au recunoscut că multiculturalismul a eşuat în UE, atunci de ce
oare nu s-au luat măsuri ferme de salvare a civilizaţiei europene?
În concluzie, UE şi evident toate statele membre nu mai pot supravieţui fără o
întoarcere rezonabilă la valorile creştine, ceea ce presupune ca şefii bisericilor catolice,
ortodoxe, protestante şi aşa mai departe să se sfătuiască şi să adopte în consens cele
mai potrivite măsuri pentru salvarea Europei creştine. Fără creştinism, Europa va muri
spiritual, iar apoi şi fizic. Ca urmare, salvarea Europei va veni atunci când UE se va
transforma în Statele Unite Creştine. Acesta trebuie să fie răspunsul nostru, al
cetăţenilor europeni la solidaritatea islamiştilor şi la atacurile terorismului musulman
(mujahedinilor) ISIS (ISIL).

28

Ibidem, p. 56.
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RĂZBOIUL HIBRID DIN UCRAINA,
MODEL PENTRU ALTE STATE DIN EUROPA ŞI DIN LUME
THE HYBRID WAR IN UKRAINE, A POSSIBLE MODEL TO BE
FOLLOWED BY OTHER STATES IN EUROPE AND THE WORLD
Gl. (r.) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU
Rezumat: „Moscova nu mai acceptă hegemonia americană.”
„Să transformăm din nou Rusia în imperiu, un imperiu euroasiatic continental.”
„Cordonul sanitar din care face parte şi România, desfiinţat.”
„Planul diabolic de dezmembrare al Ucrainei.”
„Ungaria este „calul troian” – cel mai eficient paravan al Moscovei în spaţiul
euroatlantic.”
„Naţionalismul post-Trianon este specific Ungariei dintotdeauna cu aceeaşi
obsesie a Ungariei Mari.”
„Să participăm la schimbarea finală a lumii.”
Aleksandr Dughin – ideologul Partidului Rusia Unită
Cuvinte-cheie: război hibrid, secesiune, cordon sanitar, geopolitică, ideal naţional,
putere regională şi superputere, hegemonie, naţionalism post-Trianon.
Abstract: „Moscow no longer accepts American hegemony.”
„Let’s transform Russia into an empire again, a Euro-Asian empire.”
„The sanitary cord Romania is part of disbanded.”
„The diabolical plan to dismantle Ukraine.”
„Hungary is the „Trojan Horse”- Moscow’s most efficient shield in the EuroAtlantic space.”
„Post-Trianon nationalism has always been specific to Hungary, having the
same old obsession of big Hungary”
„Let’s participate in changing the world forever.”
Aleksandr Dughin – the ideologist of the United Russian Party
Keywords: hybrid war, secession, sanitary cord, geopolitics, national ideal, regional
power and superpower, hegemony, post-Trianon nationalism.
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După destructurarea explozivă a URSS, Federaţia Rusă a fost la un pas de
a se destrăma, pierzând peste 5 milioane de kmp, rămânând cu 17 milioane de kmp
şi cu jumătate din populaţia de 300 de milioane de locuitori.
Decăderea politică, economică şi morală s-a concretizat în perioada preşedintelui Elţîn, cu un Produs Intern Brut la jumătate, hiperinflaţie, crah financiar,
fuga capitalurilor, prăbuşirea monedei naţionale, tutela FMI, reţele mafiote, o
sărăcire gravă a maselor, precum şi pericolul destrămării în continuare a ţării.
Sub conducerea lui Putin ca preşedinte are loc o redresare în toate domeniile,
cu reforme a instituţiilor de forţă ale statului, inclusiv a armatei, a finanţelor, a
sectoarelor strategice (bănci, industrie militară, energie, transport feroviar),
renaţionalizarea marilor întreprinderi.
Existenţa Ucrainei la graniţele Rusiei a fost cosiderată ca o lovitură
monstruoasă asupra securităţii geopolitice a Rusiei, chiar inadmisibilă din toate
punctele de vedere, inclusiv de apărare.
Problema ucraineană era considerată ca principala şi cea mai serioasă
problemă care stă în faţa Moscovei, deci măsuri urgente pentru refacerea statului
iniţial, mai ales în această direcţie.
Aleksandr Dughin, ideologul Partidului Rusia Unită, într-o mulţime de
lucrări, dar mai ales în „Bazele Geopoliticii”, scrisă în anul 1990, destinată ruşilor
care-şi pierduseră idealul naţional, dar şi avertizarea străinilor, îndeamnă la
rezistenţă şi la lupta împotriva duşmanilor.
Interesante sunt îndemnurile de trezire a sentimentului naţional, a
legitimităţii post imperiale, de neconceput fără imperiul de altădată.
Statutul de putere regională impus Rusiei de către Occident era/este
considerat sinonim cu sinuciderea pentru poporul rus, direcţionarea către un nou
Imperiu Euroasiatic, a Axei Berlin-Moscova, desfiinţarea cordonului sanitar,
accesul Rusiei la tehnologiile de vârf din Occident, sunt câteva din direcţiile de
acţiune.
S-a apelat mult la arma energetică a Rusiei, la reorganizarea armatei, a
servicilor secrete de informaţii, a dictaturii instaurate de „Ţarul Putin”.
Astfel „cea mai serioasă problemă care a stat în faţa Rusiei, a constituit-o
Ucraina, considerată o lovitură monstruoasă la adresa securităţii Rusiei şi
inadmisibilă”29, ce impunea implicit ocuparea Crimeii, ca o poziţie strategică şi
bază militară importantă la Marea Neagră.

29

Aleksandr Dughin, Bazele Geopoliticii, Editura Euroasiatică, Bucureşti, 2011, p. 235.
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Aleksandr Dughin, în mai multe lucrări, precum: Teoria lumii multipolare, A
patra teorie politică, Sfârşitul economiei, Destin eurosianist, prezintă foarte clar
mai multe puncte de vedere:
• „Moscova nu mai acceptă hegemonia americană”;
• „Multipolaritatea exclude categoric aderarea Ucrainei sau a Belarusului
la blocul NATO”;
• „Atât timp cât România este membră NATO şi face parte din cordonul
sanitar, construit de atlantişti, se impune neutralizarea integrării Moldovei cu
România şi distrugerea cordonului”30 ;
• „Marea Europă de Est formată din aceleaşi state de mai sus, plus Cehia,
Slovacia, Serbia, Macedonia, Bosnia, Bulgaria, să formeze un spaţiu mare
independent în cadrul Europei unice”31;
• „Să devenim o adevărată forţă, să transformăm Rusia în imperiu, să facem
din Rusia o superputere”32;
• „Rusia constituie o societate aparte”;
• „Occidentul şi logica construcţiei sale este o cale spre abis”;
• „Toleranţa propagată de Occident este o formă agresivă de impunere a
propriilor valori celorlalte culturi şi civilizaţii”;33
După revenirea lui Putin, în al treilea mandat de preşedinte al Rusiei, la
închiderea Olimpiadei de la Soci s-a pus în aplicare un plan militar minuţios
pregătit din timp, specific ofiţerilor de informaţii, de a dezmembra Ucraina şi de a
ocupa regiuni importante din aceasta.
Sub acoperirea unor exerciţii militare de rutină, fireşti, în partea de vest a
Rusiei, s-au mobilizat mii de militari din toate categoriile de arme, cu accent pe
trupele speciale bine pregătite, cu experienţă în domeniul diversiunii.
Acestea au ocupat rapid instituţiile vitale ale regiunii Crimeea, cele două
aeroporturi, sediul parlamentului regional şi alte clădiri importante din regiune.
Surpriza a fost totală, neaşteptată, cu militari în uniforme, dar fără însemne
de grad şi de arma din care fac parte; în timp ce la Kiev se perpetuase „Acţiunea
Maidanul” – de mai multe zile, organizată şi influenţată de forţe din afara ţării.
Aleksandr Dughin, Teoria lumii multipolare, Editura Universitatea Populară, Chişinău, 2014, p.
235.
31 Aleksandr Dughin, Destin Eurosianist, Editura Mica Vlahie, Bucureşti, 20117, p. 369.
32 Aleksandr Dughin, A patra teorie politică. Rusia şi ideile politice ale secolului XXI, Editura
Universitatea Populară, Bucureşti, 2014, p. 267.
33 Idem pct. 4, p. 154.
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Rapid s-a ales un nou guvern regional şi s-a stabilit desfăşurarea unui
referendum privind situaţia regiunii Crimeea.
Putin îi cere Consiliului Federaţiei Ruse aprobarea pentru intervenţia în
Ucraina, după ce fostul preşedinte al Ucrainei, fugit în Rusia, antedatează o cerere
de ajutor, de intervenţie în Ucraina, pentru restabilirea ordinii publice grav
tulburate.
Formalitatea fiind îndeplinită, Crimeea şi Sevastopolul trec în componenţa
Federaţiei Ruse, chiar înaintea pronunţării populaţiei zonei prin referendum.
Crimeea este cel mai important obiectiv strategic la Marea Neagră, de care
Rusia avea nevoie pentru navele sale de luptă.
Scenariul continuă cu proteste declanşate şi dirijate în estul Ucrainei, incitaţi,
provocaţi cetăţenii ruşi de agenţii de informaţii ruşi, luptătorii voluntari, care au
ocupat sediile instituţiilor statului ucrainean, în marile oraşe, alte localităţi şi au
declarat înfiinţarea de republici ale poporului, plus referendumurile de rigoare.
Propaganda rusă de la Kremlin a aplicat scenariile prestabilite, susţinând
încălcarea gravă a drepturilor etnicilor ruşi, chiar uciderea acestora, deşi de cele
mai multe ori situaţia era contrară celei prezentate.
Din nefericire reacţia SUA şi a Occidentului a fost confuză, cu întârziere şi
fără rezultate palpabile.
Astfel s-a ocupat un teritoriu apreciabil din Ucraina, populat cu peste 2
milioane de oameni.
Abia după o zi, SUA şi UE au anunţat sanţiunile împotriva Rusiei, inclusiv
excluderea din G-8 şi G-7, precum şi interdicţia de a călători în SUA şi Occident,
îngheţarea activelor, interzicerea comerţului de orice fel cu firme din Rusia.
După acţiunile timide ale forţelor militare şi de ordine publică ale Ucrainei,
s-a ajuns şi la confruntări violente în aceste zone, cu pierderi reciproce de luptători,
însă s-a produs ireparabilul, adică cucerirea teritoriului.
Concluzionând, apreciem că nu mai este o delimitare clară dintre războiul
convenţional şi cel atipic cum ar fi simplele tulburări ale ordinii publice care îşi
ating scopurile propuse.
Războaiele neconvenţionale de acest gen se duc fără declaraţii de război, nu
după regulile prevăzute în legile şi regulamentele militare normale.
Primăvara Arabă, revoluţiile din Orient şi Africa de Nord au confirmat
această situaţie aparte, inclusiv punerea în faţa faptului implinit, chiar
transformarea în lupte sângeroase unde armatele regulate şi de interne s-au opus
acestor „revolte comandate” (Algeria, Egipt, Tunisia, Libia etc.).
Desigur în Ucraina, au urmat ripostele unităţilor militare şi ale celor de
interne, însă luptele se prelungesc; sunt costisitoare de ambele părţi, cu pierderi
enorme de resurse şi de vieţi omeneşti.
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Rusia alimentează în continuare pe insurgenţi cu armament, alte resurse de
război, plus luptători din Osetia de Nord, Abhazia, Transnistria, chiar din armata
rusă, dar fără uniforma acesteia.
Cota de încredere a „Ţarului Putin” a crescut enorm, proporţional cu
scurgerile de capital din Rusia, cu pierderi mari de resurse materiale şi umane.
De asemenea, prin ajutorul militar dat Siriei, Putin a ajuns la masa
tratativelor alături de SUA, deci la nivelul de super putere militară, mai ales şi după
demonstraţia de forţă şi precizie a rachetelor lansate din Marea Caspică, împotriva
insurgenţilor din Siria.
Referitor la Ucraina, ucrainenii nu mai pot convieţui cu ruşii, alte regiuni ale
Ucrainei de Est şi nu numai, cer şi ele autonomie.
Acest tip de război, în afara celui obişnuit, a fost practicat şi de unele state
vecine cu România în 1989, când mii de militari din fosta URSS, Ungaria,
Iugoslavia etc., susţinuţi de o propagandă foarte bine pusă la punct, s-au infiltrat în
România, determinând un număr mare de victime omeneşti, pierderi materiale în
rândul celor care manifestau împotriva regimului.34
Numai experienţa şi patriotismul unor comandanţi din MApN şi MAI au
influenţat să nu se ajungă la o catastrofă naţională, inclusiv cu pierderi de teritorii
româneşti, urmărite avid de Ungaria.
Scopul urmărit de URSS era de a opri cursul separat al României şi
înlocuirea regimului cu unul obedient Moscovei.
„În vara anului 1989, Ungaria redefinise în mod oficial România ca
principalul său inamic şi principala sa ameninţare, chiar orientându-şi politica
externă pentru a se focaliza asupra Transilvaniei.”35
Chiar dacă URSS a susţinut continuu iniţiativele Ungariei împotriva
României, Gorbaciov nu a aprobat intervenţia militară oficială în România, deşi
ministerul de externe al Ungariei a pledat pentru aceasta.
„În paralel, Ungaria a promovat, în rândul opinei publice internaţionale,
transferul de suveranitate asupra Transilvaniei sau a unei părţi din aceasta – de
sub autoritatea Bucureştiului.”36
În acelaşi timp, Ungaria a transferat multe unităţi militare fără aprobarea
URSS de la graniţa cu Austria, la graniţa cu România pentru intervenţie.
Ungaria a fost şi râmâne „calul troian”, paravanul Moscovei în spaţiul
euroatlantic, sau cum aprecia Churchill, Ungaria: „ ... nu are amici sau inamici
permanenţi, doar interese permanente.”

Lary Watts, Cei dintâi vor fi cei din urmă, Editura Rao, Bucureşti, 2013, p. 620.
Idem pct. 6, p. 667.
36 Idem pct. 6, p. 674.
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Naţionalismul post-Trianon este specific Ungariei dintotdeauna,
controversata lege a maghiarilor de pretutindeni, declaraţiile ministrului de externe
al Ungariei, după vizita la Moscova, parteneriatul Rusia-Ungaria, vizita recentă a
„Ţarului Putin” la Budapesta, dar şi lecţiile nenumărate oferite de premierul
Ungariei la Universitatea de vară de la Băile Tuşnad din România, spun totul
despre intenţiile statului vecin. Interesante sunt şi aprecierile politologului german
Hardy Schloer, referitoare la România.37
Acesta apreciază că România trebuie să-şi croiască propria poziţie faţă de
criza din Ucraina şi să discute separat cu Rusia.
Schloer credea (în anul 2015) că Rusia va anexa o parte din Ucraina de Est şi
Sud pentru a tăia ieşirea la mare a Ucrainei, o parte din Moldova (vezi
Transnistria).
Acesta aprecia că aducerea ţărilor din Europa de Est la UE a fost o mare
greşeală, iar România ar trebui să ia iniţiativă în crearea coridorului estic al
cooperării economice, a consolidării sectorului agricol în această parte a Europei.
În concluzie apreciem că diversitatea măsurilor întreprinse de autorităţile
politice maghiare, în anul 1989 împotriva României, continuate cu atrocitatea
evenimentelor de la Târgu Mureş şi mai ales de la Harghita şi Covasna specifice
popoarelor migratoare, amestecul continuu în treburile interne ale României, de
obstrucţionare a sărbătoririi Centenarului Unirii, propaganda desfăşurată, nu mai
pot fi tolerate de factorii politici din România.
Modelul românesc de protecţie al minorităţilor naţionale a fost apreciat de
instituţiile europene, chiar dat ca exemplu pozitiv în realizarea armoniei interetnice,
însă reprezentanţii minorităţii maghiare, din ţară, dar mai ales din afara ţării
contestă în continuare încălcarea drepturilor şi a libertăţilor de către autorităţile
române.
„Scopul acestor acţiuni este foarte evident, secesiunea Transilvaniei sau a
unei părţi din aceasta.”38
De aceea, factorii politici din România, instituţiile statului rămân, trebuie să
continue dialogul, dar şi riposta legală faţă de cei care continuă să comită fapte în
contradicţie cu legea penală, până nu va fi prea târziu pentru această ţară.
De fapt să urmăm exemplele statelor din UE pe această linie, respectiv:
Franţa, Spania, Italia etc., unde minorităţile nu se bucură de avantajele celor din
România.

Hardy Schloer este director general executiv şi fondatorul grupului de consultanţă Schloer
Consulting Grup din Germania.
38 Colectiv, Acţiunile separatiste care vizează România, Editura Rao, Bucureşti 2016.
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„Românii au de asemenea ideea că toate religiile sunt la fel de morale.
Aceasta generează o doză de toleranţă din partea românilor faţă de naţionalităţi şi
religii.”39
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ORGANISME CU ROL ÎN LUPTA CONTRA CRIMINALITĂŢII
DIN SPAŢIUL GEOSTRATEGIC EURO-ATLANTIC
INSTITUTIONS PLAYING A ROLE IN THE FIGHT AGAINST
CRIMINALITY IN THE EURO-ATLANTIC GEOSTRATEGIC
AREA
Lt.col. (r) drd. Eugen -Valeriu POPA
Rezumat: Spaţiul cibernetic are un imens impact asupra componentelor societăţii
umane; a încurajat relaţionarea la nivel local, regional şi internaţional, a rupt obstacolele
dintre ţări, cetăţeni şi etnii şi a permis schimbul de informaţii şi idei. Cu toate acestea, în
acest spaţiu au apărut o serie de atacuri şi ameninţări, ceea ce a determinat apariţia unor
organisme cu rol în asigurarea stabilităţii şi securităţii şi cu rol în lupta împotriva
criminalităţii informatice. Uniunea Europeană şi Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic,
prin organismele înfiinţate, se implică în asigurarea securităţii cibernetice şi, implicit, în
combaterea criminalităţii informatice.
Cuvinte-cheie: securitate cibernetică; criminalitate informatică; rol; Uniunea
Europeană; Organizaţia Tratatului Nord-Atlantic.
Abstract: Cyber space has a huge impact on the components of human society; it
also encouraged local, regional and international relations, broke the obstacles between
countries, citizens and ethnicities, and allowed the exchange of information and ideas.
However, there have been a series of attacks and threats in this area which have led to the
emergence of bodies or institutions that play a certain role in ensuring stability and
security and fighting against cybercrime. The European Union and the North Atlantic
Treaty Organization, through the bodies set up especially to this purpose, are involved in
ensuring cyber security and, implicitly, fighting cybercrime.
Keywords: cyber security; cybercrime; role; European Union; North Atlantic Treaty
Organization.

Agenţia

Uniunii Europene pentru Securitatea Reţelelor şi a
Informaţiilor (ENISA)
Un organism important al UE cu rol împotriva criminalităţii informatice este
Agenţia Uniunii Europene pentru Securitatea Reţelelor şi a Informaţiilor (European
Union Agency for Network and Information Security – ENISA).
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Această agenţie este un centru de expertiză pentru securitatea informaţiilor şi
a reţelelor ITC pentru organismele UE, pentru cele ale statelor sale membre, a
sectorului privat transeuropean şi individual, pentru cetăţenii Europei. În acest
sens, cooperează cu aceste grupuri pentru dezvoltarea normativelor şi
recomandărilor cu privire la bunele practici în securitatea informaţiilor.
ENISA a fost creată iniţial la 10 martie 200440 ca o entitate pur
complementară a Comisiei Europene pentru a ajuta la prevenirea, analiza şi
răspunsul Comisiei referitor la probleme de securitate cibernetică pe spaţiul UE.
Datorită evoluţiei spaţiului cibernetic şi odată cu acesta a modelului de
vulnerabilităţi, riscuri şi ameninţări manifestate în acest spaţiu, precum şi a faptului
că UE ca expresie a voinţei integrate a statelor componente, a văzut în această
dezvoltare o oportunitate pe care doreşte să o transforme într-un avantaj competitiv
strategic economic, cultural sau chiar social, ENISA a cunoscut în ultimii ani o
serie de schimbări. Astfel, durata mandatului său a fost extins până în anul 2008 41
şi anul 201142; atunci când Cadrul Directivă a fost modificat în anul 200243 şi
amendat în anul 200944, limitele mandatului ENISA au fost extinse în mod
semnificativ, „Comisia, ţinând seama în cea mai mare măsură de avizul ENISA,
poate adopta măsuri tehnice de punere în aplicare corespunzătoare în vederea

40

European Commission, Establishment of the European Networkand Information Security Agency
Regulation (EC) no. 460/2004, 12 October 2015, disponibil online la http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex:32004R0460, accesat la data de 27.04.2017.
41 European Parliament and Council of the European Union, AmendingRegulation (EC) No 460/2004
establishingthe European Networkand Information Security Agency as regardsitsduration. Regulation
(EC)
no.
1007/2008,
12
October
2015,disponibil
online
la
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:293:0001:0002:EN:PDF, accesat
la data de 26.10.2016.
42European Parliament and Council of the European Union, AmendingRegulation (EC) No 460/2004
„Establishingthe European Networkand Information Security Agency as regards its duration”
Regulation (EU) No 580/2011, 8 June. As of 12 October 2015,disponibil online la
https://www.enisa.europa.eu/media/news-items/extension-ofenisa2019s-mandate-published-1, accesat
la data de 26.10.2016.
43European Parliament and the Council of the European Union, Common regulatory framework for
electronic communications networks and services (Framework Directive). Directive 2002/21/EC, 7
March. As of12 October 2015, disponibil online la http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/ALL/?uri=CELEX:32002L0021,accesat la data de 26.10.2016.
44European Parliament and Council of the European Union, Amending Directives 2002/21/EC on a
common regulatory framework for electronic communications networks and services, 2002/19/EC on
accessto, and interconnection of, electronic communications networks and associated facilities, and
2002/20/EC on the authorization of electronic communications networks and services. Directive
2009/140/EC, 25 November. As of 12 October 2015, disponibil online la http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32009L0140, accesat la data de 26.10.2016.
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elaborării măsurilor de armonizare”45. O consecinţă imediată a acestor decizii, a
fost că ENISA a fost înzestrată de către Comisie cu autoritatea de a pune în
aplicare deciziile acesteia, iar recomandările ENISA alcătuiesc nucleul strategiei de
armonizare elaborate de Comisia Europeană.
Responsabilităţile ENISA sunt prezentate în Regulamentul de bază privind
funcţionarea Agenţiei Uniunii Europene pentru Securitatea Reţelelor şi a
Informaţiilor46.
În calitate sa de organism de expertiză, sarcinile sale principale sunt de a
consilia Comisia şi statele membre cu privire la aspectele legate de Directiva NIS, de
a colecta şi analiza datele pentru identificarea riscurilor emergente cu manifestări
relevante pe spaţiul cibernetic, de a promova şi exploata metodele de prevenire şi
combatere a agresiunilor de pe spaţiu implementat cu succes în unele ţări europene şi
de a încuraja cooperarea între diferitele părţi interesate, în special prin „promovarea
parteneriatelor public – private între industria de securitate cibernetică europeană şi
autorităţile administraţiei publice”47. Prin forma de organizare, aceasta
îmbunătăţeşte schimbul de informaţii între diverşi actori, acţionând ca intermediar
între diversele echipe de experţi, pentru evaluarea capabilităţilor de apărare şi
răspuns la incidente de securitate cu manifestare dominantă în spaţiul cibernetic,
identificarea lacunelor strategice sau operaţionale ale acestor capabilităţi şi de
evaluare a politicilor pentru modelarea schemelor de apărare şi răspuns la nivel
naţional şi european. De asemenea, ENISA deţine un rol important în facilitarea
consolidării rezilienţei cibernetice în UE, în special în ceea ce priveşte reducerea
decalajelor între capacităţile tehnice şi operaţionale ale statelor membre.

45European

Parliamentand Council of the European Union, Commission Staff Working Document Impact Assessment - Accompanyingthe document Proposal for a Directive of the European
Parliamentand
of
the
Council
Concerningmeasurestoensure
a
highlevel
of
networkandinformationsecurityacrossthe Union, Strasbourg, 7.2.2013, SWD(2013) 32 final,
disponibil
online
la
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0032&from=EN, accesat la data de 26.10.2016.
46REGULAMENTUL (UE) NR. 526/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 21 mai 2013 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Securitatea Reţelelor şi a Informaţiilor
(ENISA) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 460/2004, disponibil online la http://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0526&from=EN, accesat la data de
26.10.2016.
47European Union Agency for Networkand Information Security (ENISA), What does ENISA do?,
disponibil online la http://www.enisa.europa.eu/about-enisa/activities, accesat la data de26.10.2016.
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Centrul de Răspuns pentru Incidente Informatice (CERT)
Alt organism al UE cu rol în domeniul securităţii cibernetice şi al luptei
împotriva criminalităţii informatice este şi Centrul de Răspuns pentru Incidente
Informatice.
După o fază pilot de un an şi o evaluare de constituţionalitate încheiată cu
succes, instituţiile UE au decis să înfiinţeze o echipă permanentă de răspuns la
incidente informatice - Centrul de Răspuns pentru Incidente Informatice pentru
Instituţiile UE (CERT-EU), agenţiile şi organismele sale asociate, decizia fiind
luată la 11 septembrie 2012. Echipa este formată din experţi de securitate IT din
principalele instituţii ale Uniunii Europene, astfel: Comisia Europeană,
Secretariatul General al Consiliului, Parlamentul European, Comitetul Regiunilor,
Comitetul Economic şi Social, Banca Europeană de Investiţii, Curtea de Justiţie a
Uniunii Europene şi Banca Centrală Europeană. De asemenea, instituţional CERTUE cooperează strâns cu alte organizaţii CERT din statele membre şi din afara
acesteia, precum şi cu firme specializate de securitate ITC.
CERT-UE furnizează servicii de securitate ITC, cum ar fi: avertismente şi
anunţuri, alerte, incidente, coordonarea răspunsului pentru a sprijini instituţiile UE,
agenţiile şi organismele acesteia, pentru protejarea bunurilor IT împotriva
atacurilor cibernetice. Pentru îndeplinirea cu succes a misiunii sale şi livrarea
acestor servicii la un nivel confortabil de calitate, CERT-UE are ca principal
obiectiv stabilirea şi operaţionalizarea canalelor de cooperare si feedback din partea
majorităţii actorilor relevanţi din spaţiul cibernetic de interes pentru instituţiile
Uniunii Europene.
Una dintre responsabilităţile de bază ale CERT-UE este difuzarea adecvată a
informaţiilor despre atacurile cibernetice în curs de desfăşurare sau a unor noi
vulnerabilităţi critice care afectează instituţiile UE. Conform RFC 235048 privind
bunele practici ale CERT-UE, ca şi surse de informaţii pentru detectarea acestor
atacurilor şi modele pentru declanşarea acestor alerte pot fi considerate: alerte
primite de la alte entităţi de tip CERT sau organizaţii care au ca şi scop
monitorizarea şi identificarea ameninţărilor de tip cibernetic; informarea din surse
deschise sau surse specializate; incidentele raportate de către instituţiile UE,
agenţiile europene sau organismele acesteia.
CERT-UE va extinde în următorii ani, treptat serviciile sale, pe baza cerinţelor
venite din partea beneficiarilor, ţinând cont de competenţele disponibile, resursele şi
parteneriatele pe care acesta le are.

48CERT-EU

RFC 2350, disponibil la http://cert.europa.eu/static/RFC2350/RFC2350.pdf, accesat la
data de 02.05.2017.
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Capabilităţi de apărarecibernetică ale NATO
Structura funcţională a capabilităţilor de apărare cibernetică al NATO este
ilustrată în figura nr.1.

AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU
APĂRARE CIBERNETICA

(CDMA)

CENTRUL DE COORDONARE SI SUPORT
PENTRU APĂRARE CIBERNETICA

(CDCSC)

CENTRUL TEHNIC NCIRC

(NCIRC-TC)

AGENTIA NATO PENTRU SERVICII DE
COMUNICAȚII

(NCSA)
Figura nr.1:Structura funcţională pentru apărare cibernetică a NATO49
49Allied

command operations comprehensive operations planning directive copd interim V1.0,
disponibil online la https://info.publicintelligence.net/NATO-COPD.pdf, accesat la 29.04.2017.
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Agenţia de Comunicaţii şi Informaţii NATO (NATO Communications and
Information Systems Services Agency – NCSA)50 este responsabilă cu protejarea
sistemelor de comunicaţii, având patru sarcini principale: suportul ICT pentru
operaţiunile NATO; suportul ICT pentru exerciţiile NATO; suportul ICT pentru
Statele Majore NATO şi asigurarea suportului pentru implementarea a noi sisteme
şi proiecte ICT la nivelul Alianţei.
Centrul Tehnic NCIRC NATO (Capabilitatea NATO pentru Răspuns la
Incidente, NATO Computer Incident Response Capability - NCIRC) este
departamentul care are capabilităţile tehnice şi operaţionale de intervenţie şi este
responsabil pentru dezvoltarea, implementarea şi menţinerea serviciilor de apărare
cibernetică ale Alianţei. Suplimentar, NCIRC are responsabilitatea de a evalua
securitatea reţelelor NATO, de a detecta şi răspunde prin contramăsuri la orice atac
cibernetic asupra unei infrastructuri NATO sau asociate acesteia; „experţii NCIRC
au misiunea de a ajuta administratorii de sistem pentru a bloca atacurile
informatice, limitarea deteriorării acestora şi repararea erorilor de software,
clasificate ca şi vulnerabilităţi şi care fac posibile aceste atacuri”51.
Centrul de Coordonare şi Suport pentru Apărare Cibernetică (Cyber
Defence Coordination and Support Centre –CDCSC) este singura autoritate în ceea
ce priveşte apărarea împotriva atacurilor cibernetice, fiind responsabilă de iniţierea
şi coordonarea oricărui efort.
Autoritatea de Management pentru Apărare Cibernetică (Cyber Defence
Management Authority – CDMA)52, are ca misiune exclusivă coordonarea apărării
cibernetice în întreaga Alianţă, acest organism fiind coordonat de către Consiliul
Autorităţii de Management pentru Apărare Cibernetică care cuprinde liderii
politici, militari, operaţionali şi tehnici din NATO cu responsabilităţi în domeniul
apărării cibernetice.
Concluzii
Domeniul digital a devenit tot mai interconectat cu viaţa noastră de zi cu zi.
Cetăţeni, organisme guvernamentale şi organizaţii private utilizează din ce în ce
mai mult aplicaţiile digitale pentru interacţiuni în mediul on-line, tranzacţii
electronice, pentru o colaborare mai eficientă, pentru comunicare şi în scopuri de
divertisment.
50https://www.ncia.nato.int/About/Pages/About-the-NCI-Agency.aspx,

accesat la 05.05.2017.
PolicyBriefs, ComingtoTermswith a New Treat: NATO andCyberSecurity, p 3,
ianuarie 2013 disponibil online la http://www.cepolicy.org/sites/cepolicy.org/files/attachments/08__tpb_cyber_terlikowski_vyskoc11.pdf, accesat la 05.05.2017.
52173
DSCFC 09 E BIS - NATO AND CYBER DEFENCE, disponibil online la
http://www.natopa.int/default.asp?SHORTCUT=1782,accesat la 05.05.2017.
51Transatlantic
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Securitatea cibernetică a devenit o chestiune de interes şi importanţă globală
odată cu globalizarea atât a reţelelor de comunicaţii, infrastructurilor componente ale
tehnologiei informaţiei, cât şi a sistemelor economice, politice şi militare care
folosesc din ce în ce mai mult sistemele cibernetice în automatizarea proceselor
decizionale. Conştientizarea crescândă a seriozităţii ameninţărilor din spaţiul
cibernetic a fost accentuată mai mult ca urmare a incidentelor care au avut loc.
Atenţia acordată de UE şi NATO securităţii cibernetice s-a materializat şi în
înfiinţarea unor organisme cu rol în lupta contra criminalităţii informatice.
Dacă începând cu anii 1990 tema securităţii cibernetice la nivelul statelor
Uniunii Europene a fost deja amplu dezbătută şi tratată, doar de la începutul anilor
2000 termenii, conceptele şi strategiile elaborate în zona academică de pe spaţiul
Statelor Unite ale Americii şi Canadei au început să primească corespondente
analoage, deşi nu identice, în mediul academic dominant al UE. Nevoia unei
înţelegeri comune asupra securităţii cibernetice este unul din obiectivele principale
asumate de către ENISA, fapt dovedit de publicarea în decembrie 2015 a
Raportului „Definiţia Securităţii Cibernetice - Lacune şi suprapuneri în domeniul
standardizării”(Definition of Cybersecurity – Gaps and overlaps in
standardization). În Februarie 2013, Comisia Europeană a adoptat „Strategia de
Securitate Cibernetică a Uniunii Europene”, în scopul de a reduce şi a preveni mai
eficient criminalitatea informatică. De asemenea, această agenţie contribuie la
elaborarea politicii şi legislaţiei Uniunii privind securitatea reţelelor şi a
informaţiilor.
Statele membre ale NATO rămân responsabile de protecţia propriilor
sisteme ICT şi de păstrarea compatibilităţii acestora cu infrastructurile proprii ale
NATO; cu toate acestea la nivelul Alianţei au fost înfiinţate o serie de structuri,
compartimente şi capabilităţi având ca misiune atât apărarea cibernetică a
propriilor infrastructuri sau suportul componentei de intelligence, susţinerea
îmbunătăţirii schimbului de informaţii şi de asistenţa reciprocă în prevenirea
atenuarea şi recuperarea infrastructurii ICT în urma unui atac cibernetic, dar şi
pentru facilitarea cooperării cu industria de apărare sau a educaţiei şi formării
specialiştilor în domeniul cibernetic din propriile structuri sau din structurile de
apărare ale ţărilor NATO.
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MEDICINA MILITARĂ ŞI PROTECŢIA VIEŢII
COMBATANŢILOR ÎN ACŢUNILE DE LUPTĂ
MILITARY MEDICINE AND COMBATANTS’ LIFE
PROTECTION IN WARFARE ACTIONS
Col. (r) prof. univ. dr. Viorel ORDEANU 
Col. (r) prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC 
Rezumat: Articolul este rezultatul unei cercetări ştiinţifice privitoare la evoluţia
mijloacelor de luptă convenţionale şi neconvenţionale şi este reliefat rolul medicinei
militare în salvarea vieţii combatanţilor în acţiunile de luptă.
În cuprinsul articolului sunt evidenţiate etapele evoluţiei tehnicii de luptă
(armamentului), pierderile suferite în personal combatant în etapele de evoluţie şi modul
cum au acţionat structurile de medicină militară în salvarea vieţii personalului militar.
Cuvinte-cheie: scopul războiului; tipuri de arme; etape în evoluţia tehnicii de luptă;
serviciul sanitar şi evoluţia acestuia.
Abstract: The article is the result of scientific research on the evolution of
conventional and nonconventional means of warfare and it also shows the role of military
medicine in saveguarding of combatants’ lives in military actions.
The article emphasizes the evolution stages of combat technique (armament), losses
in combatant personnel along the evolution and the way the structures of military medicine
acted in saveguarding the lives of military personnel.
Keywords: war aim; types of weapons; stages in the evolution of warfare technique;
sanitary service and its evolution.

Situaţia actuală la nivel mondial este “volatilă”, după cum spun sau scriu
eufemistic mai toţi comentatorii politici, obsedaţi să se exprime “political correct”.
Realitatea este că trăim o epocă în care, deşi toată lumea vorbeşte despre pace,
avem în permanenţă războaie, declarate sau nu, terorism, criminalitate, “război
rece”, război cibernetic, informaţional, economic, religios, de eliberare naţională şi
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altele. Toate la un loc alcătuind imaginea unui “razboi hibrid” mondial cu mai
multe focare, unele dintre ele chiar în vecinătatea României.
Miza este o şi mai “nouă ordine mondială” care să înlocuiască “noua
ordine mondială” pe care o ştim. Ca urmare, hegemonia multipolară a devenit
bipolară în 1947, unipolară în 1990 şi tinde spre o nouă multipolaritate. Ţelul este,
ca şi în trecut, de a stăpâni cât mai mult din resursele planetei: în prezent sunt
războaie pentru hidrocarburi, în viitorul apropiat am avut şi vom avea războaie
pentru apa potabilă, în viitorul mai îndepărtat probabil pentru resursele de pe alte
planete s.a.m.d. A trecut pericolul “exportării revoluţiei” pe şenilele tancurilor,
astăzi se “exportă democraţia” pe aripile aeronavelor. Henry Kissinger, unul dintre
strategii politicii mondiale, spunea în 2016 că “suntem surzi dacă nu auzim tobele
războiului”.
Trebuie să conştientizăm că războaiele de orice fel duc, direct sau indirect, la
victime umane: răniţi, bolnavi şi morţi. Ele sunt declanşate de politicieni şi sunt
duse de militari, de victime (pierderile sanitare) se ocupă în principal medicii, iar
logisticienii de aprovizionarea cu materiale sanitar-veterinare (asigurarea
stocurilor) şi asigurarea acestora în raioanele (locurile) de tratare (decontaminare),
de transportul personalului contaminat la formaţiunile medicale de tratament,
precum şi de transportul celor decedaţi la locurile de înhumare. Orice acţiune de
luptă are o fază iniţială în care militarii produc victime şi o fază finală în care
medicii încearcă să ,,repare” ce se mai poate. Rezultă clar că medicina militară nu
este doar o componentă a logisticii, ci un factor hotărâtor în menţinerea capacităţii
de luptă a forţei vii şi în reducerea supramortalităţii nenecesare a combatanţilor.
Poate veţi crede, aparent pe bună dreptate, că toate aceste “treburi
politiceşti” nu ne interesează pe noi, nici ca militari, care sunt în afara politicii, nici
ca medici, care fac doar politică sanitară. Dar în realitate politica partizană, a
intereselor de grup, este doar una dintre faţete, cea mai criticabilă şi mai criticată a
politicii în sens larg şi ar fi suficient să îl cităm doar pe umoristul Constantin
Tănase.(,,Ai intrat în politică? Aoleu, în ce ziseşi că intrai?!”)
Aristotel, primul savant care a clasificat lumea vie încă din secolul V î.Hr., a
definit omul ca “zoon politikon”; asta nu înseamnă că ar fi un animal politicos, ci
unul care face politică. De atunci a rămas cea mai scurtă şi mai cuprinzătoare
definiţie a omului. Omul face, chiar fără să ştie, politică individuală, familială, de
grup, de comunitate, de specie, naţională, internaţională sau mondială, şi noi facem
“politica sanitară”.
La baza politicii este, sau ar trebui să fie, diplomaţia. Dar când mijloacele
diplomatice nu mai sunt eficiente, intervine războiul. Clasicii militari şi politici
consideră că ,,războiul este o continuare a politicii cu alte mijloace”. Pentru
agresor, scopul războiului este de a cuceri noi teritorii, populaţii şi bogăţiile lor,
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prin înfrângerea adversarului. Aceasta se realizează prin nimicirea forţelor armate
şi/sau reducerea voinţei de luptă a inamicului, dacă ea a existat. Războiul, declarat
sau nu, este purtat de profesionişti, instruiţi şi antrenaţi pentru crime în masă,
considerate ca fapte de vitejie. Altruismul celor care pleacă la luptă să îşi apere ţara
şi neamul nu este caracteristic doar omului, ci poate fi observat la diferite fiinţe din
natură. Chiar şi la microorganisme, care atunci când formează o colectivitate
(biofilmul), când apare un pericol vital, unele “se sinucid” pentru a asigura
supravieţuirea celorlalte, deci a colectivităţii. Din punctul de vedere medical este
unul din mecanismele de creştere a rezistenţei microbiane la tratamentul
antiinfecţios.
Uneltele folosite sunt diferitele tipuri de arme: clasice /convenţionale (albe,
de foc, explozive), neconvenţionale (CBRN) şi neletale (antipopulaţie, psihologice
etc.). Din punct de vedere medical războiul este considerat ca o epidemie de
politraumatisme, în care profilaxia revine în primul rând comandanţilor de la toate
eşaloanele, iar terapia o face serviciul sanitar. Exemplele, inclusiv ale Armatei
române, sunt cunoscute dar nu sunt suficient conştientizate. (exemplu Griviţa 1877,
Cadrilater 1913, Prunaru 1916, Oarba de Mureş 1944 etc.)
Evoluţia armamentului este interesantă şi este legată de istoria omului.
Începe din preistorie cu diverse obiecte culese din natură, pe care le folosesc uneori
şi animalele, oamenii-maimuţă în urmă cu milioane de ani foloseau şi ei lemne,
pietre, coarne, oase şi focul. Apoi diferite specii de oameni primitivi care acum sute
de mii de ani confecţionau ciocane de piatră, suliţe cu vârf de silex şi instrumente
de tăiat. Strămoşul nostru direct, Homo sapiens sapiens, a creeat în urmă cu zeci de
mii de ani, arcul cu săgeţi, ca unealtă şi armă, acesta fiind considerat primul
dispozitiv mecanic înventat de om. Acum preistoria este de 10 ori mai veche decât
se ştia, inclusiv preistoria războiului şi implicit a medicinei. Arheologii au găsit
numeroase schelete de oameni preistorici cu leziuni traumatice cauzatoare de
moarte dar şi unele cicatrizate/vindecate, deci de la răniţi îngrijiţi conştient.
Dezvoltarea armamentului ofensiv (de lovire) a dus şi la lupte între cete
organizate de oameni, iar ca urmare a apărut şi armamentul defensiv: scut, coif,
platoşă etc. precum şi a fortificaţiilor militare şi civile din neolitic (ex. în
“Semiluna fertilă”, Egiptul antic). Epoca bronzului a dus la perfecţionarea
armamentului (ex. Elada, cu toate neamurile care s-au succedat) la răspândirea sa şi
în consecinţă la folosirea lui în toată lumea antică. Apoi în epoca fierului armele au
devenit mai uşoare şi mai eficiente, au început marile cuceriri iar Europa a
cunoscut prima unificare sub Imperiul Roman. Antichitatea a fost o epocă
războinică, organizată politico-militar, susţinută tehnologic şi bazată pe reguli şi
cutume. Au apărut şi specializările de bază ale armatei: infanteria uşoară şi grea,
cavaleria uşoară şi grea, artileria cu maşini de război, geniul, logistica şi serviciul
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sanitar (ex. chirurgul Macaon). Toţi comandanţii eleni aveau şi cunoştinţe sanitare
(ex. Ahile bandajând rana lui Hector). Existau soldaţi-chirurgi, care după luptă
scoteau săgeţile şi ingrijeau răniţii. Romanii aveau în plus şi spital la fiecare castru
(cazarma fortificată a legiunii), al cărui plan general s-a păstrat şi în evul mediu.
Daco-romanii nu au păstrat decât bisericile, nu şi termele sau spitalele.
Păstrând ,,tradiţia”, acţiunile revoluţionare după 23 august 1944 au constat la sate
în demolarea latrinelor publice construite de germani, apoi după revoluţia din
decembrie 1989 din distrugerea instalaţiilor de irigaţii. Reforma sanitară a debutat
cu desfiinţarea de spitale, astfel că acum avem, conform obiceiului, mai multe
biserici decât spitale, o condiţie necesară, dar nu suficientă pentru creşterea calităţii
vieţii. De altfel statistica europeană arată că starea de sănătate a populaţiei noastre
nu este prea bună. Doar jumatate din gospodării au instalaţii sanitare funcţionale.
Avem cel mai mic debit de apă pe locuitor, cel mai mic consum de detergenţi,
săpun, pastă de dinţi şi periuţe de dinţi, cea mai mică suprafaţă împădurită pe
locuitor. Dar suntem campioni europeni la mortalitate infantilă, la tuberculoză, la
parazitoze, la consumul de antibiotice şi de alcool etc.
Evul Mediu a perfecţionat în continuare armamentul ofensiv şi defensiv,
fortificaţiile şi tacticile de luptă, au apărut legile războiului cavaleresc. Se spune că
ultimele manifestări de cavalerism ar fi fost până la începutul celui de Al Doilea
Război Mondial. Au apărut armele de foc, uşoare, grele şi explozive, inspirate de
armamentul chinezilor. Eficienţa armatelor s-a concretizat în constituirea Sfântului
Imperiu Romano-German, a doua încercare de unificare a Europei.
Marii noştri Domnitori au învins în lupte şi pentru că au modernizat armata:
au înfiinţat Arsenale, au dotat trupa cu arme de foc, au reorganizat forţele iar uneori
au folosit şi mijloace de luptă alternative, neconvenţionale: tactica pamântului pârjolit, otrăvirea fântânilor, lupta întregului popor, tragerea în ţeapă a duşmanilor etc.
Epoca modernă a fost marcată de Revoluţia Franceză, în ţara cu cea mai
dezvoltată ştiinţă, tehnică şi cultură. Napoleon Bonaparte a organizat Marea
Armată (pentru care i-au trebuit, după cum spunea, trei lucruri: “bani, bani şi bani”)
formată din profesionişti şi cetăţeni francezi încorporaţi, care au dus primele
războaie moderne, de la Madrid până la Moscova, fiind a treia încercare de
unificare a Europei. Dacă la începutul campaniei fiecare batalion de infanteriepuşcaşi avea şi o companie de arcaşi (pentru o cadenţă de tragere mai mare),
aceasta a fost înlocuită cu o comapanie de grenadieri. Ghiuleaua de artilerie a fost
înlocuită cu proiectile explozive de diferite tipuri, care au schimbat tacticile de
luptă: lanţul de trăgători, şarja de cavalerie, utilizarea noilor arme etc. (exemplu
războiul Crimeei, 1856).
Proporţia şi numărul de victime (răniţi, bolnavi, naufragiaţi, dispăruţi,
prizonieri şi decedaţi) a crescut dramatic. Serviciul sanitar de campanie nu mai era
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suficient. Acesta a fost completat de spitale-sanatorii-azile ca “Dome des
Invalides” din Paris. Acestei perioade îi datorăm şi marile progrese ale chirurgiei
clasice: amputaţiile, protezarea, asepsia, antisepsia şi altele.
Perfecţionarea în continuare a armelor de foc, bazată pe cunoştinţele tehnice
şi ştiinţifice moderne, a dus la creşterea puterii de foc: cadenţa, bătaia, precizia şi
efectul la ţintă. Aceste progrese au făcut ca războaiele să fie devastatoare pentru
armatele beligerante. Serviciul sanitar a fost depăşit de la început, ca forţe şi
mijloace, încât pentru rezolvarea acestei crize umanitare a fost nevoie de sprijinul
populaţiei locale. În războiul dintre austrieci şi italieni, în bătălia de la Solferino (în
1860) au fost abandonaţi pe câmpul de luptă peste 40 000 de răniţi şi morţi, din
ambele armate. Ca urmare, elveţianul Henry Dunant (neutru), care a acordat ajutor
umanitar împreună cu populaţia din zonă, a creeat societatea de Cruce Roşie
(1864), care să ajute răniţii şi bolnavii din ambele tabere, fiind protejată de statutul
de neutralitate. Primul război în care Crucea Roşie a acţionat de la început a fost
războiul franco-prusac (1870) şi apoi ruso-româno-turc din 1877-1878. Armata
română a beneficiat de sprijinul serviciului sanitar înfiinţat şi condus de Gen. Prof.
Dr. Carol Davila, care avea experienţa războiului franco-prusac. Au existat şi în
Bucureşti spitale ale Crucii Roşii, în care au lucrat voluntari români şi străini din
toată lumea: doamne nobile din Franţa, medici din America etc.
Dar răniţii turci au refuzat să fie îngrijiţi sub semnul crucii, aşa că a fost
înfiinţată filiala Semiluna Roşie. Ulterior au apărut şi altele, aşa că mesajul umanitar iniţial a fost alterat. Doar armatele creştine păstrează în continuare semnul
Crucii Roşii, însă el este doar indicativ şi nu protectiv. S-a ajuns la situaţia paradoxală când uneori semnul Crucii Roşii era folosit abuziv iar unele armate au bombardat intenţionat facilităţi medicale (ex. Iugoslavia, Afganistan, Irak, Siria etc.).
Armamentul a continuat să se dezvolte atât de mult, încât inainte de Primul
Război Mondial se spunea că ,,războiul nu ar mai fi posibil, deoarece distrugerile
ar fi catastrofale”. Parcă se aseamănă cu ce se spune astăzi despre viitorul război.
Tehnologia ne-a mărit capacitatea de a ne face rău unul altuia. Marile Puteri de la
începutul secolului trecut, încercând să depăşească forţa distructivă a inamicului,
au creeat arme noi: agenţi toxici ca muniţie pentru arme chimice şi agenţi
bacteriologici pentru arme biologice. În acest fel încălcau prevederile Protocolului
de la Haga din 1895 care interzicea folosirea de arme excesiv de distructive, care
provoacă suferinţe inutile (otrăvuri, proiectile de calibru mic, gloanţe explozive
etc.) sau care acţionează nediscriminatoriu între combatanţi şi necombatanţi.
Chimiştii germani şi francezi au fabricat primele arme chimice moderne: proiectile
de artilerie şi butelii încărcate cu gaze toxice, care au fost folosite întâi pe frontul
de Vest, apoi pe frontul de Est, cu rezultate catastrofale asupra trupelor.
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Se ştie că încă din antichitate se foloseau “otrăvuri”, de fapt materiale toxice
şi/sau infecţioase, pentru îmbolnăvirea inamicului. În evul mediu, pandemia de
ciumă din Europa a fost declanşată de contaminarea intenţionată de către atacatorii
tătari a cetăţii Kaffa din Crimeea. Dar în condiţiile moderne, utilizarea în masă a
gazelor toxice de luptă (zeci de mii de butelii şi sute de mii de proiectile de
artilerie) a dus la intoxicarea în masă a trupelor inamice, uneori şi a trupelor proprii
şi a populaţiei civile din zona acţiunilor de luptă. Iar progresele microbiologiei, pe
care se bazează în bună parte medicina modernă (pentru diagnosticul, profilaxia şi
tratamentul bolilor infecţioase), au dus la folosirea culturilor bacteriene pentru
îmbolnăvirea inamicului, a animalelor pentru armată şi a şeptelului. Armele
biologice cu agenţi vii au dus la epidemii şi epizootii, care uneori scapă de sub
control. În Primul Război Mondial şi România a suferit câteva atacuri biologice din
partea Germaniei, care au contribuit la formarea opiniei publice antigermane.
Ca urmare a experienţei tragice din Primul Război Mondial, noile arme
chimice şi bacteriologice au fost considerate ca nediscriminatorii şi excesive şi au
fost interzise explicit prin Convenţia de la Geneva din 1925. Dar eficienţa lor era
atât de atractivă pentru marile puteri, încât cercetările ştiinţifice şi tehnice pentru
arme de distrugere în masa (ANM sau ADM) au continuat atât pentru studii ofensive cât şi defensive. A apărut şi categoria de ADM neletale (?), utilizate de autorităţi
contra populaţiei proprii, pentru autoapărare dar şi ca substanţe toxice de luptă
(STL) deoarece forţa vie capturată poate fi utilă agresorului, în timpul sau după
război. În Primul Război Mondial unii prizonieri erau folosiţi ca hamali pe front,
iar în Al Doilea Război Mondial unii prizonieri erau încorporaţi în armata inamicului (de exemplu germani au încorporat ucraineni, ruşii au încorporat români etc.).
Încă din Primul Război Mondial a început dotarea militarilor cu mijloace de
protecţie: masca anti-gaz, pelerina de protecţie, apoi costum de protecţie
NBC/CBRN, pachetul antichimic individual, trusa de supravieţuire, adăposturi fixe
şi mobile cu sistem de filtro-ventilaţie etc. În Armata română s-au înfiinţat:
Serviciul antigaz (1921), revista Antigaz (actuala Apărarea CBRN) şi Centrul de
Instrucţie al Apărării Contra Gazelor (1931) din care a derivat şi Centrul de
Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie şi abia ulterior, în 1968
Centrul de Cercetari Ştiinţifice Medico-Militare care are ca sarcină principală
studiul protecţiei medicale CBRN.
În Al Doilea Război Mondial armele de distrugere în masă au fost folosite
doar limitat, din diferite motive; italienii au folosit arme chimice în Africa de Est şi
japonezii arme biologice în China. Dar a apărut şi o a treia categorie: armele
nucleare. SUA a bombardat Japonia cu două bombe atomice în 1945, aşa că acum
se vorbea de arme ABC (atomice, biologice şi chimice) redenumite apoi NBC
(nucleare, biologice şi chimice). Menţionăm că aceste tipuri de arme erau deja
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interzise prin convenţiile internaţionale din 1895 şi 1925, dar cum spunea poetul
Gr. Alexandrescu “Vrem egalitate, dar nu pentru căţei”.
Armele biologice au fost interzise explicit prin Convenţia privind armele
biologice şi cu toxine, Geneva 1972, care a fost semnată şi ratificată de peste 170
de ţări, dar nu de toate. România a aderat abia în 1979, având anumite motive
specifice creeate de vecinătatea agresivă a URSS. Menţionăm că România nu a
fabricat şi nu a folosit niciodată arme biologice, iar cercetările au fost strict
defensive. În prezent mai există cca 20 de ţări care nu recunosc această Convenţie.
Armele chimice au fost interzise prin Convenţia de la Geneva din 1993, la
care România a aderat în acelaşi an. Dar armele nucleare rămân legale, pentru cei
care le posedă, şi tot ce se poate face este să nu “prolifereze” adică să nu le
dobândească şi alte ţări din afara Consiliului de securitate al ONU: SUA, Rusia,
Marea Britanie, Franţa şi China. Dar deja există şi în alte ţări (India, Pakistan,
Israel, Africa de Sud), alte ţări încearcă să le obţină (Coreea de Nord, Iran) ori au
capacitatea tehnico-ştiinţifică de a le fabrica dacă este cazul (raportul FBI publicat
pe Internet menţionează 31 de ţări, între care şi România). Menţionăm initiativa
guvernului Africii de Sud care a renunţat şi a distrus armele nucleare şi tehnologia
de obţinere, fiind prima şi deocamdată singura ţară care a făcut acest pas, dar nu
din umanitate, ci din teama că vor încăpea pe mâinile ,,revoluţionarilor”.
Ca urmare a activităţilor nucleare paşnice rezultă energie electrică, izotopi
pentru industrie şi medicină, dar şi combustibil nuclear pentru arme atomice şi
deşeuri radioactive. Acestea pot fi utilizate pentru “bombe murdare” care să
contamineze teritoriul inamic pentru ani, decenii sau secole, aşa că a apărut şi
categoria de ADM radiologice. Deci astăzi discutăm despre ADM CBRN, ca arme
neconvenţionale, spre deosebire de armele clasice, convenţionale. De fapt gruparea
acestor arme neconvenţionale în aceeaşi categorie este forţată, deoarece nimic nu le
apropie, decât efectul distructiv de masă. Fabricarea, întrebuinţarea şi efectele nu se
aseamănă, iar efectele medicale sunt radical diferite, cerând contramăsuri medicale
specifice pentru fiecare.
Concluzii
În acţiunile de luptă medicina militară este chemată să adopte contramăsuri
medicale împotriva efectelor atacului cu arme de distrugere în masă asupra unei
forţe operaţionale. Acţiunile formaţiunilor specializate şi ale medicilor militari
necesită o cantitate însemnată de forţe şi mijloace şi o acţiune oportună şi adecvată
a forţelor logistice, pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi tratarea personalului militar
şi a populaţiei civile (contaminaţi, răniţi, bolnavi) din zona atacului.
Noi apreciem că pentru exercitarea acţiunilor de protecţie medicală (sprijin
medical) se impune cunoaşterea de către toţi militari a urmărilor efectelor ce le pot
avea întrebuinţarea armelor menţionate şi, mai ales, constituirea încă din timp de
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pace a stocurilor de materiale sanitar-farmaceutice necesare decontaminării
personalului şi tratării acestuia, precum şi decontaminării echipamentelor militare.
În acelaşi timp noi considerăm că se impune pregătirea personalului militar, şi nu
numai, în ceea ce priveşte modul de acţiune al acestora în caz de utilizare a armelor
de distrugere în masă.
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RISCURI ŞI AMENINŢĂRI NECONVENŢIONALE
ÎN MEDIUL DE OPERAŢIONAL
UNCONVENTIONAL RISKS AND THREATS IN
THE OPERATIONAL ENVIRONMENT
Col. (r) prof. univ. dr. Ion MITULEŢU
Rezumat: Riscurile şi ameninţările neconvenţionale au la bază armele şi
dispozitivele CBRN, terorismul CBRN, emisiile de materiale toxice industriale şi agenţii
neletali cu impact asupra personalului, echipamentelor de luptă, infrastructurii şi mediului
ambiant.
Contracararea, limitarea şi ameliorarea riscurilor şi ameninţărilor neconvenţionale
vizează existenţa unor capabilităţi de apărare CBRN care să asigure prevenirea, protecţia
şi managementul consecinţelor CBRN în mediul operaţional.
Cuvinte-cheie: arme, dispozitive şi agenţi CBRN; terorismul CBRN; capabilităţi de
apărare CBRN; prevenirea CBRN; protecţia CBRN; managementul consecinţelor CBRN;
structuri CBRN credibile, flexibile şi performante.
Abstract: Unconventional risks and threats are based on CBRN weapons and
devices, CBRN terrorism, emissions of industrial toxic materials and non-lethal agents with
an impact upon personnel, combat equipment, infrastructure and the surrounding
environment.
Countering, limiting, and reducing unconventional risks and threats are only
possible in the presence of CBRN defense capability that might assure prevention,
protection, and management of CBRN consequences in the operational environment.
Keywords: CBRN weapons, devices and agents; CBRN terrorism; CBRN defense
capabilities; CBRN prevention; CBRN protection; management of CBRN consequences;
credible, flexible and highly-performing CBRN structures

În prezent mediul operaţional devine tot mai complex, fluid şi ambiguu,
fiind marcat de instabilitate, insecuritate şi conflictualitate, ca urmare a existenţei
unei multitudini de riscuri şi ameninţări, vulnerabilităţi, contradicţii şi actori care-şi
dispută interesele strategice, având implicaţii deosebit de grave la adresa securităţii
statelor.
În categoria riscurilor şi ameninţărilor care pot afecta grav securitatea
naţională, regională şi globală intră cele de natură convenţională, neconvenţională,
asimetrică, informaţională, psihologică, cibernetică şi mediatică, ale căror efecte de
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descurajare, ameninţare, influenţare şi şantaj sunt generatoare de crize şi conflicte
potenţiale în mediul operaţional.
Combinarea acestor tipuri de riscuri şi ameninţări potenţiale existente în
mediul operaţional a generat conceptul de “provocări de tip hibrid”, fapt ce
produce schimbări majore în modul de abordare a războiului clasic şi luptei armate.
În acest context, apreciem că se impune o nouă abordare a concepţiei de
apărare, bazată pe evaluarea riscurilor şi ameninţărilor potenţiale la adresa
intereselor strategice naţionale şi regionale din care să rezulte tipologia
instrumentelor de putere, mecanismelor şi capabilităţilor militare necesare pentru
prevenirea şi contracararea efectelor probabile ale acestora.
În acest sens, planificarea operaţională şi formularea opţiunilor militare de
răspuns trebuie să se bazeze pe concluziile rezultate din evaluarea
multidimensională a riscurilor şi ameninţărilor potenţiale, inclusiv teroriste,53 la
adresa securităţii naţionale sau regionale pentru a exista proporţionalitate între
efectele probabile ale acestora şi reacţia imediată şi credibilă a instrumentelor de
putere şi structurilor interinstituţionale angajate în soluţionarea problemelor.
Acesta este motivul pentru care considerăm necesară abordarea
cuprinzătoare a procesului de planificare pe baza evaluării riscurilor şi
ameninţărilor probabile, care să genereze scenarii, ipoteze, planuri de contingenţă
şi de apărare realiste, care la rândul lor să asigure realizarea şi proiectarea
capabilităţilor necesare gestionării situaţiei strategice potenţiale.
Din categoria provocărilor cu impact asupra securităţii naţionale şi regionale
fac parte şi riscurile şi ameninţările neconvenţionale care induc vulnerabilităţi în
mediul operaţional prin modalităţile complexe de acţiune ale unor actori statali sau
non-statali pentru descurajarea, ameninţarea, influenţarea şi şantajarea potenţialilor
adversari în promovarea intereselor politice, diplomatice, economice şi militare.
În acest sens, riscurile şi ameninţările neconvenţionale au ca arie de
manifestare armele, vectorii purtători şi dispozitivele CBRN, terorismul CBRN,
emisiile de materiale toxice industriale şi agenţii neletali cu impact asupra
personalului, echipamentelor de luptă, sistemelor de comunicaţii şi informatică,
infrastructurii şi mediului ambiant.
Privind armele CBRN, acestea includ armele nucleare şi radiologice, armele
şi agenţii clasici biologici sau chimici de luptă, vectorii de transport la ţintă a
acestora, noile arme şi agenţi ce provin din spectrul biochimic, substanţele şi
dispozitivele CBRN.
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În mediul actual de securitate, ameninţarea generată de proliferarea armelor
de distrugere în masă de natură chimică, biologică, radiologică şi nucleară şi a
vectorilor purtători, constituie un permanent pericol la adresa securităţii statelor şi
un factor destabilizator la nivel regional şi global54.
Dezvoltarea şi diversificarea armelor CBRN, utilizarea acestora ca mijloace
de descurajare, ameninţare, influenţare şi şantaj sau de promovare a intereselor de
securitate, transformă actorii statali şi non-statali care le deţin în vectori de putere
la nivel regional, existând riscul producerii unor incidente CBRN în mediul
operaţional55.
În acest sens, domeniul CBRN a cunoscut o dezvoltare şi escaladare
permanentă, au fost încorporate noi tehnologii de îmbunătăţire a posibilităţilor
vectorilor purtători de transport la ţintă, existând tendinţa de deţinere a unor tipuri
de arme CBRN de către tot mai mulţi actori statali şi non-statali care aspiră la
statutul de putere regională sau globală.
Astfel, se constată tendinţa unor actori cu vocaţie în acest domeniu să
achiziţioneze unele tipuri de arme CBRN, iar posesia acestora să le ofere
posibilitatea descurajării, ameninţării, şantajării şi în funcţie de interesele
strategice, a întrebuinţării mijloacelor CBRN împotriva adversarului potenţial
pentru îndeplinirea unor scopuri politice, ideologice şi militare.
Totodată, se constată interesul manifestat de unii actori statali şi non-statali
de a achiziţiona, dezvolta şi diversifica unele tipuri de arme şi dispozitive CBRN, a
mijloacelor de transport la ţintă a acestora, de intensificare a traficului ilicit de
materiale şi substanţe periculoase de natură chimică, biologică şi radiologică, fapt
ce amplifică fenomenul proliferării şi generează un pericol permanent asupra
securităţii statelor56.
În acţiunile asimetrice de tip insurgenţă, gherilă, terorism sau criminalitate
organizată există posibilitatea utilizării dispozitivelor explozive improvizate (IED)
încărcate cu agenţi chimici de către actorii non-statali (elemente teroriste,
insurgenţi, grupări ostile) împotriva adversarului. Întrebuinţarea IED CBRN
vizează crearea dezordinii în zonele de acţiune ale forţelor contra-insurgente,
contra-gherilă sau a celor destinate luptei împotriva terorismului şi nu realizarea
unor distrugeri în masă, datorită efectelor limitate ale acestor mijloace improvizate.
De regulă, ţintele prioritare ale IED CBRN sunt populaţia civilă care sprijină
acţiunile structurilor contra-insurgente şi forţele militare neprotejate.
Întrebuinţarea dispozitivelor explozive improvizate încărcate cu diferite
tipuri de substanţe sau materiale periculoase (industriale sau de luptă) generează
Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019, Bucureşti, 2015, p.15.
Strategia Militară a României (proiect), Bucureşti, 2015, p.12.
56 Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019, Bucureşti, 2015, p.15.
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zone contaminate pe suprafeţe medii care pot afecta populaţia şi forţa militară din
raioanele de dispunere, în funcţie de durata persistenţei agentului chimic.
Terorismul CBRN include actorii non-statali, structurile, grupurile şi
elementele emergente, ostile, care deţin şi utilizează unele tipuri de arme şi
substanţe CBRN cu mijloace neconvenţionale (artizanale) sau dispozitive
explozive improvizate încărcate cu agenţi CBRN.
Terorismul CBRN este apanajul actorilor non-statali care acţionează fără a
respecta reglementările internaţionale în domeniu, adică nerestricţionat, în scopul
compensării superiorităţii adversarului prin ameninţare, şantaj, contaminarea unor
obiective vitale, afectarea stării de sănătate a populaţiei vizate, crearea panicii şi
influenţarea modului de reacţie a structurilor specializate.
Bioterorismul constituie o gravă ameninţare la adresa securităţii statelor
deoarece vizează întrebuinţarea unor tipuri de agenţi letali asupra populaţiei
neprotejată, surselor de apă potabilă, locurilor aglomerate, spaţiilor închise pentru a
produce panică, pierderi şi a întârzia reacţia structurilor de intervenţie.
Emisiile neintenţionate sau intenţionate de materiale toxice industriale
existente în facilităţile economice (întreprinderi, depozite, rezervoare, laboratoare
medicale, reactoare nucleare) în mediul ambiant pot genera efecte dezastruoase
asupra populaţiei, infrastructurii, ecosistemelor şi forţei care acţionează în zona
respectivă.
Emisiile de materiale toxice industriale generează accidente chimice,
biologice şi radiologice cu impact asupra mediului ambiant şi cuprind zonele letale,
de intoxicare şi de risc care afectează personalul neprotejat.
Armele neletale care au la bază diferite tipuri de agenţi chimici şi radiaţii
ionizante sunt utilizate pentru a provoca rănirea sau diminuarea capacităţii de luptă
a personalului, afectarea echipamentelor de luptă şi a sistemelor de comunicaţii şi
informatică.
Având în vedere diversitatea riscurilor şi ameninţărilor neconvenţionale în
mediul operaţional, apreciem faptul că, acestea se pot manifesta în toată gama
acţiunilor militare.
În acest context, în cadrul fiecărui tip de conflict sau operaţie militară pot
exista situaţii critice generate de pierderea iniţiativei sau a superiorităţii, ori de
neîndeplinire a obiectivelor planificate şi atunci, în scopul evitării înfrângerii sau
chiar ca un act de răzbunare, adversarul potenţial poate utiliza unele arme,
dispozitive sau agenţi CBRN asupra forţelor proprii.
Dacă abordăm conflictul convenţional înalt tehnologizat şi ultra-rapid, în
cadrul căruia există o evidentă disimetrie (disproporţionalitate) între forţele proprii
şi adversar, acesta din urmă poate recurge la întrebuinţarea armelor CBRN în
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situaţia în care nu-şi poate îndeplini obiectivele cu alte tipuri de mijloace pentru a
afecta, dezorganiza şi întârzia acţiunile oponentului.
De aceea, considerăm că utilizarea armelor, dispozitivelor şi agenţilor CBRN
în operaţiile militare convenţionale, în momentele critice ale acţiunilor,
compensează superioritatea informaţională şi decizională a adversarului care
dispune de echipamente de luptă şi sisteme înalt tehnologizate.
În operaţiile asimetrice prevalează utilizarea mijloacelor artizanale CBRN
sau a dispozitivelor explozive improvizate încărcate cu agenţi chimici de către
structurile insurgente, de gherilă sau teroriste în scopul hărţuirii forţelor proprii,
inducerii sentimentului de nesiguranţă, a stării de panică şi la final, a compromiterii
misiunilor acestora.
Întrebuinţarea mijloacelor CBRN artizanale sau improvizate în zona de
acţiune afectează grav personalul militar şi civil neprotejat.
În cadrul conflictelor de tip hibrid poate fi utilizată o gamă largă de
mijloace, dispozitive şi agenţi CBRN în funcţie de fizionomia acţiunilor, tipul
actorilor participanţi, particularităţile zonei de operaţii şi scopurile care sunt vizate.
Dacă acţiunile sunt preponderent asimetrice şi se desfăşoară prin terţi
(insurgenţi, interpuşi, separatişti, mercenari) care au în sprijin un actor statal
sponsor, există posibilitatea întrebuinţării de către aceştia a armelor şi
dispozitivelor CBRN artizanale sau a producerii unor accidente chimice la
facilităţile economice din zona de acţiune care prelucrează sau depozitează
substanţe toxice industriale.
Dacă acţiunile escaladează şi componenta convenţională a conflictului
devine dominantă, confruntarea desfăşurându-se între actori statali, există
posibilitatea ameninţării sau întrebuinţării armelor CBRN de către adversarul
potenţial, în funcţie de doctrină şi intenţiile acestuia.
În acest sens, apreciem că se impune dezvoltarea studiilor de specialitate cu
privire la posibilitatea utilizării armelor, dispozitivelor şi agenţilor CBRN în
conflictul hibrid, de către adversarul potenţial, în funcţie de scopurile vizate, care
pot include dezorganizarea sistemului de comandă şi control, paralizarea sistemului
informaţional, diminuarea capacităţii de luptă a forţelor proprii, afectarea mediului
ambiant, generarea unor crize ecologice şi influenţarea comportamentului
populaţiei.
Din problematica analizată, rezultă necesitatea evaluării permanente a
riscurilor şi ameninţărilor neconvenţionale existente în zona de interes strategic
pentru elaborarea şi materializarea opţiunilor militare de răspuns destinate
contracarării, limitării şi înlăturării efectelor potenţiale ale acestora.
Opţiuni militare de răspuns
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În opinia noastră, opţiunile militare de răspuns la modul de manifestare a
riscurilor şi ameninţărilor neconvenţionale în mediul operaţional trebuie să
integreze capabilităţi de apărare CBRN care să asigure: comanda şi controlul în
condiţii/medii CBRN; prevenirea CBRN; protecţia CBRN; recuperarea
(managementul consecinţelor) CBRN.
Comanda şi controlul acţiunilor desfăşurate în condiţii/medii CBRN
integrează sisteme, subsisteme, personal, echipamente şi proceduri specifice
destinate monitorizării şi gestionării riscurilor şi ameninţărilor neconvenţionale.
În acest sens, apreciem ca fiind foarte important subsistemul de informaţii
care asigură culegerea şi transmiterea datelor şi informaţiilor despre potenţialul
CBRN al adversarului către decidenţi în vederea prelucrării acestora şi diseminării
rezultatelor către beneficiari. Astfel, pe baza produselor de informaţii primite de
componenta acţională, sunt angajate sistemele întrunite de arme pentru lovirea şi
diminuarea potenţialului CBRN existent în zona de operaţii a adversarului. Aceste
acţiuni vizează asigurarea controlului efectelor armelor, dispozitivelor şi agenţilor
CBRN de către forţe proprii pe timpul desfăşurării conflictului.
Prevenirea CBRN cuprinde capabilităţile de detectare, identificare şi
monitorizare CBRN, precum şi de managementul informaţiilor CBRN.
Eficienţa prevenirii CBRN presupune integrarea, corelarea şi interconectarea
capabilităţilor de detecţie şi management în cadrul sistemului de avertizare şi
raportare CBRN care se organizează şi funcţionează la nivel strategic, operativ şi
tactic.
În acest context, sistemul de avertizare şi raportare CBRN trebuie să dispună
de personal specializat, echipamente de comunicaţii şi informatică, software
specializat/dedicat, proceduri de analiză şi prognoză CBRN care să asigure:
detecţia, identificarea şi monitorizarea atacurilor/incidentelor CBRN; colectarea,
evaluarea şi diseminarea oportună a informaţiilor CBRN privind prognozarea
zonelor de pericol generate de atacul/incidentul CBRN şi avertizarea forţelor.
La modul general, sistemul de avertizare şi raportare CBRN57 este compus
din surse de informare CBRN (umane şi tehnice), centre (subcentre) de analiză şi
prognoză CBRN, echipamente de comunicaţii şi informatică şi proceduri specifice,
integrate şi intercorelate pentru a asigura desfăşurarea în timp real a ciclului
informaţional în vederea avertizării oportune şi angajării eficiente a forţelor proprii
pentru limitarea şi înlăturarea efectelor atacului/incidentului CBRN.
Protecţia CBRN constituie suportul material care asigură îndeplinirea
misiunilor de către forţele proprii în medii RBC, în condiţii de siguranţă.

57

FT-8, Manualul apărării CBRN în operaţii, Bucureşti, 2011, p.141-142.
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În acest sens, protecţia CBRN cuprinde: protecţia individuală; protecţia
colectivă; protecţia echipamentelor şi materialelor58.
Aceste componente integrează personal, sisteme, echipamente, facilităţi şi
proceduri destinate supravieţuirii forţelor, continuării misiunilor şi asigurării
condiţiilor necesare pentru scăderea nivelului de protecţie individuală şi
odihna/recuperarea personalului, în condiţii/medii CBRN.
Eficienţa protecţiei CBRN este dată de caracteristicile şi performanţele
sistemelor, echipamentelor şi materialelor de specialitate care asigură menţinerea
capacităţii operaţionale a forţelor şi desfăşurarea cu succes a misiunilor în
condiţii/medii CBRN.
Recuperarea (managementul consecinţelor) CBRN constituie procesul prin
care sunt luate măsurile şi angajate capabilităţile de apărare CBRN în scopul
limitării, înlăturării sau ameliorării efectelor contaminării RBC a forţelor proprii,
infrastructurii şi mediului ambiant.
În acest sens, măsurile de management a consecinţelor CBRN vizează
gestionarea pericolului CBRN şi sprijinul medical.
Angajarea forţelor de apărare CBRN presupune reacţia oportună pentru
descoperirea şi determinarea contaminării RBC, stabilirea rutelor ocolitoare
zonelor contaminate, prelevarea şi analiza probelor în laborator, decontaminarea
RBC, decontaminarea suportului logistic, decontaminarea medicală şi
managementul deşeurilor.59
Sprijinul medical presupune existenţa specialiştilor în cunoaşterea situaţiei
medicale şi diagnosticarea medicală a personalului contaminat pentru a furniza
decidenţilor informaţii pertinente pentru avertizarea forţelor din zonele de pericol
CBRN. De asemenea, structurile medicale trebuie să dispună de sisteme şi
echipamente de protecţie individuală şi colectivă adecvate supravieţuirii
personalului care a acţionat în medii CBRN60.
Contramăsurile medicale integrate conceptului de management al victimelor
în medii CBRN cuprind un ansamblu de activităţi şi acţiuni destinate reducerii
efectelor agenţilor RBC asupra personalului expus contaminării sau în pericol de a
fi expus. Totodată, contramăsurile medicale contribuie la menţinerea capacităţii
operaţionale a forţei prin acţiuni preventive şi sprijin de specialitate (tratamente
preventive, evacuare, post-tratamente)61.
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61 Ibidem, p.205.
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Din problemele prezentate, apreciem faptul că, arhitectura opţiunilor de
răspuns pentru gestionarea riscurilor şi ameninţărilor neconvenţionale trebuie să
dispună de capabilităţi specializate care să asigure prevenirea şi contracararea
efectelor atacurilor/incidentelor CBRN în tot spectrul acţiunilor militare.
Concluzii
Abordarea cuprinzătoare a riscurilor şi ameninţărilor neconvenţionale în
mediul operaţional presupune evaluarea permanentă a caracteristicilor acestora,
evidenţierea tendinţelor de evoluţie şi a modului de manifestare în tot spectrul
acţiunilor militare.
Totodată, apreciem că trebuie dezvoltate proceduri care să cuprindă opţiunile
de răspuns în vederea prevenirii şi contracarării efectelor potenţiale ale riscurilor şi
ameninţărilor neconvenţionale în zona de interes strategic.
De aceea, considerăm faptul că, planurile de acţiune de la toate eşaloanele
trebuie să se bazeze pe evaluarea ansamblului riscurilor şi ameninţărilor potenţiale
ce se pot manifesta în mediul operaţional pentru a determina fizionomia operaţiilor
militare, vulnerabilităţile şi tipologia capabilităţilor care necesită a fi angajate.
Opinia noastră converge către necesitatea abordării cu profesionalism a
riscurilor şi ameninţărilor neconvenţionale cu potenţial de manifestare în zona de
interes strategic pentru a identifica soluţiile eficiente de prevenire şi contracarare a
efectelor acestora în toată gama acţiunilor militare.
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ROLUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN
DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI PROFESIONALĂ
THE ROLE OF PhD STUDIES IN THE PERSONAL
AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT
Drd. Romeo-Ionuţ MÎNICAN*
Rezumat: Educaţia joacă un rol important în viaţa noastră de zi cu zi. Cunoaşterea
este dobândită prin educaţie. Educaţia contribuie la dezvoltarea noastră personală; astfel
putem dezvolta relaţii sociale cu oamenii din jurul nostru, din diverse domenii de activitate.
Doctoratul este forma superioară de pregătire ce acordă o stimă de sine şi un prestigiu
aparte în ierarhia socială a unui stat şi oferă posibilitatea accederii în sferele înalte ale
societăţii, pentru a obţine funcţii de conducere în domenii importante.
Acest articol evidenţiază câteva beneficii ale studiilor universitare de doctorat
pentru dezvoltarea personală şi profesională.
Cuvinte-cheie: studii; educaţie; cunoaştere; dezvoltare personală; dezvoltare
profesională; doctorat.
Abstract: Education plays an important role in our everyday life. Knowledge is
acquired through education. Education contributes to our personal development; thus, we
can develop social relationships with people around us, in various fields. The Ph.D.
program of instruction is a higher form of training which grants the one following it selfesteem and prestige in the social hierarchy of a state and gives him/her the possibility to
reach the higher spheres of society and to obtain top leadership positions in important
areas.
The present article highlights some of the benefits brought by PhD studies to one’s
personal and professional development.
Keywords: studies; education; knowledge; personal development; professional
development; PhD.

„Natura ne aseamănă. Educaţia ne deosebeşte”62.
Confucius

Sistemul educaţional constituie unul dintre pilonii de bază ai unui stat, fără
de care acesta nu poate să îşi îndeplinească funcţiile şi rolurile sale pentru cetăţenii
*
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săi. Fără acest sistem fundamental în existenţa sa, statul este supus haosului,
fiindcă cine nu investeşte în educaţie este sortit pieirii.
În România, învăţământul constituie prioritate naţională63.
Studiile universitare de doctorat reprezintă al treilea ciclu de studii
universitare, care permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul
European al Calificărilor (CEC) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.
Cunoştinţele dobândite prin parcurgerea acestui nivel sunt cele mai avansate dintrun domeniu de muncă sau de studiu şi sunt cunoştinţe aflate la graniţa dintre
diferite domenii.
În România, Cadrul Naţional al Calificărilor stabileşte 8 niveluri de
calificare, care pot fi dobândite prin sistemul formal de educaţie şi formare
profesională şi prin recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin învăţare în
contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii64.
Cadrul european al calificărilor este privit ca o soluţie la cerinţele venite din
partea statelor membre, a partenerilor sociali şi a altor părţi interesate cu privire la
o referinţă comună care să crească transparenţa calificărilor. De asemenea, constituie „un cadru european de referinţă care defineşte corespondenţe între sistemele
naţionale de calificări şi are rolul unui instrument de traducere care face calificările
mai transparente şi mai uşor de înţeles în ţări şi sisteme diferite din Europa”65.
Obiective principale ale CEC sunt: promovarea mobilităţii cetăţenilor şi
facilitarea învăţării de-a lungul vieţii66.
Programele de studii universitare de doctorat se organizează şi se desfăşoară
în cadrul şcolii doctorale; finalizarea acestor studii se realizează prin elaborarea şi
susţinerea publică a tezei de doctorat. Studiile universitare de doctorat constituie ciclul
de studii universitare a căror finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente
în realizarea cercetării ştiinţifice, capabile de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate;
constau în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare şi inovare; se finalizează
după susţinerea tezei de doctorat, prin acordarea titlului de doctor.
Teza de doctorat este o lucrare ştiinţifică originală elaborată de către un
student-doctorand în cadrul studiilor universitare de doctorat, condiţie legală pentru
obţinerea titlului de doctor.
Legea educaţiei naţionale. Legea nr. 1/2011, art. 2, pct. (7), http://www.dreptonline.ro/
legislatie/legea_educatiei_nationale_lege_1_2011.php, accesat la 5 februarie 2017.
64 Art. 1, pct. (2) din Hotărârea nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor,
http://lege5.ro/Gratuit/gm3tqmbxhe/hotararea-nr-918-2013-privind-aprobarea-cadrului-national-alcalificărilor, accesat la 11 februarie 2017.
65 Explicarea Cadrului european al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii, Luxemburg:
Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene, Belgia, 2009, p. 5, pe
https://ec.europa.eu/ploteus/ sites/eac-eqf/files/broch_ro.pdf, accesat la 11 februarie 2017.
66 Ibidem, p. 5.
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Pentru a obţine un rezultat valoros, de calitate şi unic în demersul ştiinţific
propus, în procesul de elaborare a tezei de doctorat, studentul-doctorand trebuie să
pună accentul pe originalitatea lucrării ştiinţifice. Problema cea mare în ziua de
astăzi este reprezentată de lipsa de originalitate a tezelor de doctorat.
Prin originalitate se înţelege însuşirea de a fi original: despre idei, teorii,
opere ‒ care este propriu unei persoane sau unui autor; neimitat după altcineva;
personal, nou, inedit; despre artişti, scriitori, oameni de ştiinţă ‒ care creează ceva
nou, personal, fără a folosi un model făcut de altul67.
Pentru a elabora şi a deţine o teză de doctorat, şi implicit titlul ştiinţific de
doctor, este imperios necesar ca la finalul demersului ştiinţific aceasta să nu
reprezinte un plagiat. O lucrare care are un grad ridicat de originalitate aduce prin
ea însăşi o notă de autenticitate, o valoare reală, de necontestat. Originalitatea şi
nota de autenticitate sunt redate, în cadrul textului tezei de doctorat, de amprenta
personală cognitivă a elaboratorului.
În consecinţă, prin crearea unor teze de doctorat originale, unice, se poate
contribui semnificativ la îmbunătăţirea sistemului naţional de educaţie, respectând
standardele de calitate şi etică profesională, aducând totodată o plusvaloare
domeniului academic.
Ce este sau ce înseamnă „dezvoltarea personală”?
Termenul „a dezvolta” are mai multe înţelesuri: despre materie, fenomene ‒
a trece prin diferite faze progresive, spre o treaptă superioară; a evolua, a se
transforma; a evolua crescând treptat; despre oameni ‒ a evolua treptat (în ceea ce
priveşte intelectul)68.
Aşadar, interpretarea cu o acurateţe sporită strict la fiinţele umane poate fi
următoarea: dezvoltarea personală face referire la evoluţia cognitivă treptată prin
diferite faze progresive a propriului intelect uman individual. Pe plan naţional,
această evoluţie se realizează prin accederea la diferite etape de învăţare
(învăţământul preuniversitar şi învăţământul superior) şi finalizarea acestora prin
examenele de finalizare a studiilor, ce denotă asimilarea de noi cunoştinţe, deprinderea
de noi abilităţi şi competenţe.
Roadele învăţării implică ceea ce se cunoaşte, ce se înţelege şi ce poate face
persoana care învaţă la finalul procesului de învăţare.
Dezvoltarea personală continuă presupune accederea la toate formele de
învăţământ, finalizarea lor şi punerea în practică a competenţelor dobândite în urma
finalizării fiecărei forme de pregătire educaţională. Utilizarea cunoştinţelor, a
abilităţilor şi a competenţelor dobândite se realizează în câmpul muncii, unde teoria
67
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se îmbină cu practica. Prin urmare, calificările69, în combinaţii diferite, acoperă o
gamă largă de rezultate ale învăţării, inclusiv cunoştinţe teoretice, abilităţi practice şi
tehnice şi competenţe sociale, dintre care abilitatea de a lucra cu ceilalţi este vitală.
Ce reprezintă un doctorat în dezvoltarea personală şi profesională?
Consider că doctoratul reprezintă treapta superioară atât în dezvoltarea
personală, cât şi în dezvoltarea profesională. Această treaptă este completată de
cercetarea postdoctorală, a căror misiune constă în aprofundarea cunoştinţelor
teoretice şi a cercetărilor ştiinţifice, fiind totodată o modalitate de pregătire a tezei
pentru obţinerea gradului de doctor habilitat. Această treaptă poate fi privită ca o
sabie cu două tăişuri: poate să îţi aducă prestigiul mult dorit şi o credibilitate cu un
caracter notoriu, devenind o voce de ascultat în domeniul în care ai obţinut titlul
ştiinţific de doctor; celălalt tăiş al sabiei poate să îţi aducă oprobiul public ce poate
conduce nu numai la condamnare penală dar şi la dezonoare şi pierdere a
integrităţii morale în mediul academic şi social pentru tot restul vieţii. Desigur că,
omul este supus greşelii, dar necunoaşterea legilor şi a normelor în vigoare nu te
exonerează de vină.
Printre beneficiile pe care le pot aduce studiile universitare de doctorat se pot
enumăra: prestigiul deţinerii titlului ştiinţific de doctor, posibilitatea avansării în
cariera profesională, obţinerea unor posturi de conducere, mărire de salariu.
Studiile universitare de doctorat permit accesul în cercetare sau în
învăţământul universitar, constituind, în acelaşi timp, calea spre avansarea în
domeniul academic. Însă, în momentul de faţă, pe piaţa muncii este un paradox:
dacă în sectorul bugetar doctoratul aduce mai mulţi bani la remuneraţia lunară, în
mediul privat contează mai mult ceea ce ştii să faci decât diplomele. Problema
acestui paradox este dată de recunoaşterea competenţelor reale pe piaţa muncii,
indiferent de metoda folosită în procesul de învăţământ.
Procesul de învăţământ, cu cele trei laturi ale sale – predare, învăţare şi
evaluare, se poate realiza fie prin auto-învăţare şi/sau prin inter-învăţare70. Însă,
pentru a avea succes pe o piaţă a muncii volatilă, trebuie ca o instituţie de învăţământ
acreditată să certifice competenţele dobândite, individul câştigând în acest fel
credibilitate pe piaţa muncii naţională sau internaţională. În mediul privat procesul
instructiv-educativ se desfăşoară în cadrul intern al fiecărei companii multinaţionale,
Prin „calificare” se înţelege rezultatul formal al unui proces de evaluare şi de validare, care este
obţinut atunci când un organism competent stabileşte că o persoană a obţinut rezultate ca urmare a
învăţării la anumite standarde. Potrivit Anexei I, p. 13, litera (a) Explicarea Cadrului european al
calificărilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii, Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale
Comunităţilor Europene, Belgia, 2009, https://ec.europa.eu/ploteus /sites/eac-eqf/files/broch_ro.pdf,
accesat la 19 februarie 2017.
70
Didactica sau ştiinţa procesului de învăţământ, http://www12.tuiasi.ro/users/58/
Curs%20Pedagogie%20II.pdf, accesat la 19 februarie 2017.
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însă această practică nu este în totalitate promovată de companiile multinaţionale.
După caz, acestea îşi trimit angajaţii la cursuri de pregătire/perfecţionare profesională
la instituţii de învăţământ de stat/private sau firme specializate în pregătirea
resurselor umane, care oferă aceste cursuri acreditate.
Concluzii
Din perspectivă individuală, investiţiile în studiile universitare de doctorat
sunt destul de costisitoare şi de durată. Avantajele de a fi student-doctorat sunt
multe: oportunităţi, independenţă, flexibilitate (în sensul capacităţii de control
asupra proiectului), sentiment de responsabilitate accentuat.
Rolul acestor studii pentru dezvoltarea personală şi profesională este foarte
benefic; înveţi şi descoperi ceva nou, realizezi ceva semnificativ, îţi îmbunăţăţeşti
viaţa personală şi profesională etc. Impactul social de care beneficiază cei care
finalizează astfel de studii poate fi înţeles în trei moduri: dezvoltarea abilităţilor
sociale; accesarea reţelelor profesionale şi construirea unor relaţii personale;
recunoaşterea din partea societăţii.
Pentru a deveni un adevărat profesionist este esenţial ca studiile universitare
de doctorat să fie corelate cu competenţe pe măsură, iar studentul-doctorand să dea
dovadă de maturitate şi ambiţie.
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APRECIEREA PERFORMANŢEI
ÎN CADRUL PROCESULUI DE EVALUARE A
PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV MILITAR
PERFORMANCE ASSESSMENT
WITHIN THE EVALUATION OF MILITARY
EDUCATION AND TRAINING PROCESS
Drd. Petrică - Marinel VOICU
Rezumat: Evaluarea reprezintă, alături de transmiterea cunoştinţelor de către
instructor şi însuşirea acestora de către cei ce se instruiesc, o componentă operaţională
fundamentală a procesului instructiv - educativ militar. Aceasta se constituie în elementul
reglator şi autoreglator, de conexiune inversă, prin sistemul de instruire adoptat.
Având în vedere permanenta preocupare pentru asigurarea principiului
compatibilităţii instruirii, cu armatele moderne din NATO, prin alegerea formelor şi
metodelor similare de instruire eficiente, dar şi importanţa evaluării, ca etapă distinctă în
procesul de instruire, cu efect de corecţie/ameliorare a acestuia, în acest articol sunt
analizate şi propuse cele mai accesibile şi eficiente modalităţi de apreciere a performanţei
în domeniul comunicaţiilor şi informaticii, cu sugestii pentru utilizare în instruirea
instituţionalizată.
Cuvinte-cheie: forme şi metode de instruire, evaluare, tipuri şi modele de apreciere,
aprecierea performanţei, efecte perturbatoare.
Abstract: Beside conveying knowledge by the instructor / trainer and acquiring this
knowledge by the trainees, evaluation is a fundamental operational component of the
military education and training process. It is both a regulating and self-regulating tool
through the adopted training system.
Nowadays there is constant concern for ensuring the principle of training
compatibility with the modern armed forces in NATO, by selecting the similar efficient
training methods and teaching ways. Also, evaluation is considered a highly significant
stage in the training process as it has the potential to correct or improve it. Therefore, the
present paper is an analysis leading to the most accessible and efficient ways of
performance assessment in the communications and IT domain, completed with suggestions
for use in institutionalized training.
Keywords: training types and methods, evaluation, assessment types and models,
performance assessment, disrupting effects
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Evaluarea, ca şi componentă integrată a întregului proces instructiv educativ, este în acelaşi timp instrumentul fundamental al instructorului prin care
acesta realizează măsurarea cantităţii cunoştinţelor dobândite, cât şi valoarea,
nivelul, performanţele şi eficienţa acestora la un moment dat, oferind soluţii de
perfecţionare a actului instruirii.
A evalua rezultatele instruirii înseamnă a determina măsura în care
obiectivele operaţionale ale programului de instruire au fost atinse, precum şi
eficienţa formelor şi metodelor de instruire. Esenţa evaluării constă în aplicarea
corecţiilor necesare întregului proces instructiv - educativ, pe baza informaţiilor
obţinute după executarea acesteia.
În sens post - modern, evaluarea se încadrează într - un demers co - educativ,
în care instructorul şi subiectul instruirii, învaţă unul de la celălalt şi evoluează
împreună.
Aprecierea performanţei în cadrul procesului de evaluare
Aprecierea performanţei, ca element important component al procesului de
evaluare, se realizează prin emiterea unei judecăţi de valoare, semnificarea unui
rezultat observabil sau măsurabil, într - un cadru de referinţă axiologic, şi care
contribuie substanţial la corecţia/ameliorarea întregului proces instructiv - educativ.
Tipuri şi modele de apreciere
În funcţie de obiectivul evaluării, strategia utilizată, vârsta şi nivelul de
pregătire al evaluaţilor, aprecierea performanţei se poate realiza în mai multe
moduri, astfel: verbal sau propoziţional; prin simboluri numerice sau literale şi prin
culori; prin calificative; nonverbal (ectosemantic).
Aprecierea verbală/propoziţională este exprimată prin intermediul
limbajului verbal, printr - o gamă variată de exprimări valorice nuanţate
(laudă/mustrare, acord/dezacord, bine/rău, corect/incorect, exact/inexact,
acceptabil/inacceptabil, bravo! etc.). Acest tip de apreciere nu este prea exact
deoarece nu se bazează pe cuantificarea rezultatelor obţinute de către cei evaluaţi,
dar, prin mesajele evaluative, îşi exercită rolul reglator asupra activităţii acestora
prin inducerea anumitor stări de satisfacţie sau insatisfacţie.
Aprecierea numerică utilizează cifrele, fiecare dintre acestea simbolizând un
anumid grad de reuşită sau nereuşită. Scala de notare poate fi diversă, de la un
sistem educaţional la altul (10 valori în ţara noastră şi Finlanda, 5 în Rusia, 13 în
Danemarca, 20 în Franţa etc.), iar ordinea valorică a notelor poate fi crescătoare
sau descrescătoare. O importanţă deosebită trebuie acordată întinderii scalei de
notare deoarece, în cazul celei restrânse (4, 5 trepte) fidelitatea notării este ridicată,
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iar puterea de discriminare este scăzută, nediferenţiind prea mult valorile diferite
ale soluţiilor de rezolvare a problemelor evaluate, pe când, scalele largi oferă o
discriminare şi o nuanţare mult mai precise, însă în acest caz riscul erorilor creşte.
Aprecierea literală este utilizată cel mai frecvent în ţările anglo - saxone şi
presupune o scală de evaluare formată din 6 - 7 trepte, identificate prin litere pe
următoarea axă: A (foarte bine), B (bine), C (mijlociu), D (slab), E (nesatisfătător),
F (foarte slab). Totuşi, acest tip de apreciere poate fi variabil de la un sistem de
notare la altul astfel, în SUA nota literală este acordată în funcţie de punctajul
obţinut: A - 100 de puncte (excelent), B – 80 - 90 de puncte (bun), C –70 - 80 de
puncte (mediu), D – 60 -70 de puncte (slab), E – 50 - 60 de puncte (semieşec), iar
sub 50 de puncte: eşec. Mai există şi o altă determinare (în 3 trepte), respectiv: H
(Honor) - performanţe foarte bune, S (Satisfaction) - satisfăcător, mediu şi U
(Unsatisfaction) - nesatisfacător.
Aprecierea prin culori este un sistem de tradiţie, foarte vechi, exprimat
uneori prin bile: albă (excelent, foarte bine), roşie (suficient) şi neagră (insuficient).
În prezent, se utilizează neoficial, mai ales la copiii mici în grădiniţe, culoarea
impresionând mai mult, deoarece aceasta poate fi asociată şi cu diferite forme
geometrice sau figurative (flori, păsări, fluturi etc.). Am amintit această modaliate
de notare deoarece, în trecut, aceasta s - a materializat şi în învăţământul nostru
superior.
Aprecierea prin calificative este realizată prin expresii verbale standard,
fiecare dintre acestea desemnând un anumit grad de realizare a performanţei, astfel
se pot acorda 6 calificative: excepţional, foarte bine, bine, corespunzător,
satisfăcător şi nesatisfăcător. Fiecare dintre aceste calificative este delimitat prin
intermediul unor descriptori de performanţă, reprezentaţi de diverse formulări şi
detalieri explicite ale performanţei dorite din partea celor evaluaţi, ordonate
ierarhic, şi care asigură coerenţă, comparabilitate în notare şi o mai mare uşurinţă
în utilizare.
Aprecierea nonverbală este exprimată de evaluator prin simplă prezenţă,
prin limbajul corpului, al tăcerii, al timpului, al spaţiului, al lucrurilor şi culorilor.
În condiţii de instabilitate emoţională, acesta poate face asemenea aprecieri
necontrolat şi cu un caracter de obiectivitate scăzut. Uneori poate avea efecte
pozitive stimulând evaluatul în a se pregăti mai bine, dar în acelaşi timp poate
influenţa şi negativ stimuland reacţii inverse din partea acestuia.
Dificultatea acestor sisteme de notare prin calificative, literale şi prin culori
este reprezentată de imposibilitatea însumării sau divizării acestora în vederea
calculării unei note finale sau a mediei de promovabilitate. Prin urmare, de cele
mai multe ori, pentru realizarea ierarhizării, se recurge la convertirea acestor
modalităţi de apreciere, în cifre.
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Aprecierea performanţei celor evaluaţi are mai multe semnificaţii şi anume:
evidenţiază progresul acestora pe parcursul programului de instruire, îi ierarhizează
în cadrul grupului funcţie de rezultatele obţinute şi stabileşte gradul de realizare a
obiectivelor operaţionale ale instruirii, pentru fiecare în parte. Valorificarea
eficientă a funcţiilor aprecierii rezultatelor, presupune utilizarea acesteia cu scop de
potenţare a motivaţiei pozitive a celor evaluaţi pentru activitatea de instruire, în
general, şi a celei de perfecţionare a pregătirii, în special.
În teoria şi practica evaluării instruirii se utilizează mai multe modele de
apreciere, astfel:
• modelul aprecierii prin raportarea la grup este bazat pe compararea celor
evaluaţi între ei sau prin raportarea rezultatelor obţinute de către aceştia, la un
anumit standard de evaluare. În acest caz este valorificată capacitatea instructorului
evaluator de comparare a rezultatelor evaluatului la un „etalon instituţional”
(angajabil în termeni de evaluare finală) şi la un etalon elaborat de el însuşi,
aplicabil fiecărui evaluat şi în final grupului (angajabil în termeni de evaluare
formativă). În acest context, aprecierile indică gradul de realizare a obiectivelor
operaţionale de instruire, care devin obiective operaţionale de evaluare;
• modelul aprecierii prin raportare la standarde fixe se utilizează prin
raportarea rezultatelor obţinute de către cei evaluaţi, la sisteme de referinţă unitare
pentru întreagul grup. Acest model de apreciere facilitează realizarea unor trieri sau
ierarhizări şi asigură luarea unor decizii valorice cu grad mare de obiectivitate.
• modelul aprecierii individualizate se bazează pe compararea rezultatelor
obţinute de către cel evaluat cu alte rezultate ale sale, obţinute anterior, ceea ce va
evidenţia progresul sau regresul instruirii, în ceea ce - l priveşte. Caracteristica
acestui model de apreciere este reprezentată de realizarea unei instruiri diferenţiate,
în raport cu trăsăturile şi particularităţile individuale ale celor care se instruiesc.
Realizarea unei aprecieri riguroase şi obiective se poate obţine doar pe baza
utilizării unor descriptori de performanţă, a unor criterii şi indicatori de evaluare,
bine formulaţi şi care să evidenţieze gradul de îndeplinire a obiectivelor
operaţionale ale instruirii.
Efecte perturbatoare în apreciere şi notare
Cercetările întreprinse şi practica docimologică actuală scot în evidenţă
unele disfuncţii şi dificultăţi în aprecierea obiectivă a celor evaluaţi. Astfel,
corectitudinea şi obiectivitatea aprecierii sunt influenţate de către anumite
circumstanţe care generează variaţii semnificative ale notării rezultatelor, relevate
fie la acelaşi examinator în momente sau perioade diferite ale evaluării
(variabilitate intra - individuală), fie la examinatori diferiţi (variabilitate interindivi
- duală).
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Divergenţele de notare au fost evidenţiate de o serie de studii docimologice
experimentale, prin utilizarea metodei evaluării şi aprecierii multiple. Din acest
punct de vedere, în continuare, vom analiza efectele perturbatoare şi situaţiile
producerii acestora, cel mai frecvent întâlnite, astfel:
• Efectul „halo” constă în realizarea aprecierii prin extinderea unor calităţi
secvenţiale, la întreaga conduită a celui evaluat. Astfel, notarea rezultatelor este
influenţată de o părere preconcepută a instructorului evaluator, favorabilă sau
nefavorabilă, despre cei evaluaţi ca fiind cotaţi buni sau slabi, disciplinaţi sau
indisciplinaţi etc. Având un pronunţat caracter afectiv, favorizează evaluaţii care se
bucură de un statut bun (simpatiile instructorului evaluator) şi chiar dacă aceştia
vor da răspunsuri cu anumite erori, acest lucru va fi trecut cu vederea şi va fi
apreciat pozitiv. De cealaltă parte, evaluaţii cu probleme (antipatiile instructorului
evaluator) vor fi vânaţi în comiterea unor erori de răspuns, iar în unele cazuri vor fi
apreciaţi negativ, chiar dacă au oferit un răspuns complet şi corect.
Pentru diminuarea/eliminarea consecinţelor negative ale acestui efect, în
cadrul procesului de evaluare, se poate recurge la următoarele soluţii:
- utilizarea evaluării externe şi aprecierea celor evaluaţi de către alte
persoane abilitate, decât instructorul;
- secretizarea lucrărilor de evaluare, pentru asigurarea anonimatului celor
evaluaţi;
- apelarea la efortul volitiv permanent al instructorului, de a trece cu vederea
antecedentele apreciative la adresa unui evaluat şi de autoimpunere a unei aprecieri
cât mai obiective.
Efectul „halo” se poate combina cu stereotipia, care reprezintă o fixaţie în
opinia instructorului, despre cel evaluat. Astfel, se induce faptul că un prim
succes/eşec la o verificare, va duce la aceleaşi rezultate şi la o a doua sau o a treia
verificare. Odată confirmat acest lucru, tendinţa de a-l cataloga pe cel evaluat în
funcţie de prima verificare, creşte, iar în lipsa conştiinţei profesionale a
instructorului, fenomenul poate deveni deosebit de grav.
Efectul „halo” poate fi generat de comportamentul celui evaluat, ce ţine de:
privirea deschisă, dicţia agreabilă, ţinuta îngrijită, scrisul citeţ şi lizibil,
performanţele bune în instruire, conduita corectă etc. sau, bineînţeles, de inversul
acestora.71
• Efectul de ancorare este datorat supraevaluării unor rezultate, prin ieşirea
în evidenţă a unor aspecte mai puţin întâlnite şi care sunt identificabile la nivelul
71

Benone Andronic, Evaluarea procesului de pregatire prin procedeul anchetei, Buletinul
Universităţii Nationale de Aparare nr. 3/2003, p. 290-294.
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majorităţii formelor de răspuns date de către cei evaluaţi, ceea ce implică
elaborarea unor noi grile de apreciere;
• Efectul Pygmalion/Efectul oedipian are loc atunci când aprecierea
rezultatelor obţinute de către cei evaluaţi este influenţată de părerea relativ fixă, pe
care instructorul evaluator şi-a format-o despre capacităţile acestora. Orice
instructor îşi formează anumite impresii despre cei care se instruiesc, referitor la
posibilităţile acestora de instruire. Într-un final, aceste păreri vor influenţa,
conştient sau inconştient, comportamentul şi randamentul celor care se instruiesc.
O modalitate de diminuare a acestui efect constă în încrederea instructorului în
posibilităţile de instruire ale celor evaluaţi şi convingerea că aceştia sunt capabili să
obţină rezultatele scontate.
• Efectul de contrast sau eroarea succesiunii apare în momentul în care
instructorul evaluator accentuează două însuşiri contrastante ale celui evaluat, ce
survin imediat în timp şi spaţiu. De obicei, acesta are tendinţa permanentă de a face
o comparare şi o ierarhizare a celor care se instruiesc. Astfel, cu o frecvenţă relativ
mare, se întâmplă ca acelaşi rezultat să fie cotat mai bine, dacă urmează după
aprecierea unui rezultat mai slab (după o reprezentare slabă, una bună pare a fi şi
mai bună), cum de alt fel, poate fi apreciat ca mediocru, dacă urmează imediat
după răspunsurile foarte bune ale altui evaluat. Conştientizarea efectelor de către
instructorul evaluator, datorate contiguităţii probelor, constituie un prim pas foarte
important în eliminarea efectelor nedorite, generate de acest fenomen;
• Ecuaţia personală a examinatorului datorat faptului că orice instructor
evaluator, îşi elaborează şi structurează criterii proprii de apreciere. Unii dintre
aceştia sunt mai generoşi, uzitând valori mai ridicate ale scării valorice, alţii sunt
mai exigenţi, exploatând în principal, valorile intermediare sau cele din partea de
jos ale scării valorice. Deasemenea, parte dintre aceştia, folosesc aprecierea cu rol
de încurajare şi stimulare a celui evaluat, în timp ce alţii, apreciază obiectiv sau
chiar mai mult, constrâng pe cel evaluat în a depune un efort suplimentar pentru
obţinerea unei anumite aprecieri. Unii instructori evaluatori, apreciază mai mult
creativitatea şi originalitatea soluţiilor, pe când alţii, conformitatea cu conţinutul de
instruire.
Aşadar, din punctul nostru de vedere, trăsătura cea mai edificatoare a acestui
efect este reprezentată de exigenţa diferită a aprecierilor, manifestată de către
instructorii evaluatori. Efectul este vizibil atât la acelaşi instructor evaluator, cât şi
la evaluatorii externi, iar manifestările acestora în aprecierea evaluaţilor, ţin de
structura personalităţii, de erudiţia acestora, de calităţile intelectuale,
temperamentale şi morale, de echilibrul lor emoţional.
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Un prim pas în diminuarea/eliminarea acestui fenomen nedorit, poate fi făcut
prin accentuarea cunoaşterii şi conştientizării de către evaluatori, a tuturor acestor
consecinţe şi efecte ale acţiunii lor.
• Eroarea logică sau instrumentală constă în substituirea obiectivelor
esenţiale şi parametrilor importanţi ai evaluării cu scopuri secundare sau să se
raporteze la o mixare a acestora. Astfel, instructorul evaluator se poate ghida în
apreciere după aspecte de ordin secundar sau corelative cu obiectivele esenţiale ale
evaluării, cum ar fi: fluenţa şi siguranţa răspunsului, acurateţea şi sistematizarea
expunerii, efortul depus de către cel evaluat pentru a obţine anumite rezultate,
gradul de conştiinciozitate al acestuia etc.. Acest fenomen nu trebuie să devină o
regulă, chiar dacă în anumite situaţii, această abatere este justificată.
• Efectul tendinţei centrale se datorează conduitei instructorului evaluator în
încercarea sa de a evita extremele scalei de notare şi din dorinţa de a nu greşi în
aprecierea celor evaluaţi. Efectul se manifestă mai ales la profesorii începători, iar
majoritatea aprecierilor tind spre valorile medii, nerealizându-se o discriminare mai
evidentă între evaluaţii de nivel mediu, pe de o parte, şi cei foarte buni sau slabi, pe
de altă parte.
• Efectul de similaritate are loc atunci când instructorul evaluator manifestă
tendinţa de a - i aprecia pe cei evaluaţi prin raportare la sine (prin contrast sau prin
asemănare), normele proprii constituind principalele criterii de apreciere a
rezultatelor acestora.
• Efectul ordine apare datorită fenomenului de inerţie când, instructorul
evaluator păstrează aproximativ acelaşi nivel de apreciere pentru o succesiune de
răspunsuri care, în realitate, sunt diferite din punct de vedere calitativ. Acesta
manifestă o tendinţă de a aprecia identic o succesiune de probe consecutive, fără a
realiza discriminările valorice necesare.
În concluzie, procesul de evaluare trebuie planificat, organizat şi desfăşurat
în deplină concordanţă cu noile tehnici şi metode de instruire şi să fie utilizat în
scop de îmbunătăţire a activităţii de instruire şi nu pentru a efectua o simplă
verificare a evaluaţilor asupra cunoştinţelor asimilate.
Parte integrantă a procesului instructiv - educativ, evaluarea deţine o pondere
comparabilă cu cea a activităţii de instruire în ansamblul ei, aspect care evidenţiază
necesitatea aplicării acesteia atât asupra celor care se instruiesc, dar şi a celor care
îi instruiesc.
Din multitudinea aspectelor caracteristice procesului de evaluare, evaluarea
instruirii se rezumă la un ansamblu de activităţi, în funcţie de anumite intenţii, care
transpun datele imediate, raportându - le la o serie de funcţii şi scopuri stabilite
anterior şi bine determinate. Scopul fundamental al evaluării instruirii nu este doar
de a obţine anumite date, ci de a perfecţiona întregul proces instructiv - educativ,
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de a desfăşura acţiuni bine argumentate şi precise, pentru a adapta permanent
strategiile de instruire la particularităţile situaţiei de instruire, la cele ale celor care
se instruiesc, la condiţiile economice şi instituţionale existente etc.
Aşadar, evaluarea este un proces de obţinere a unor informaţii despre cel
care se instruieşte, instructor, programul sau sistemul de instruire, folosind
instrumente specifice de evaluare, în scopul emiterii unor judecăţi de valoare
raportate la criteriile de evaluare a acestor informaţii şi în vederea formulării unor
aprecieri pe baza cărora se vor lua anumite decizii corective, referitoare la
conţinutul, metodele, instrumentele, strategiile, demersul sau produsul final al
instruirii.
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Pentru o mai bună procesare a articolelor şi pentru introducerea revistei în baza de date
internaţională CEEOL, dorim respectarea următoarelor cerinţe obligatorii:
✓ titlul articolului – română şi engleză;
✓ abstractul – română şi engleză;
✓ cuvinte-cheie (5-6) – română şi engleză;
✓ instituţia din care provine autorul;
✓ e-mail, telefon, fax (o adresă de contact);
✓ bibliografie.
1. Textul. Se introduce în Microsoft Word, folosind fontul Times New Roman şi tastatura
standard românească. Nu sunt acceptate fonturile care au mapări neobişnuite (în care caracterele
diacritice – ş, ţ, ă, î, â şi Ş, Ţ, Ă, Î, Â – înlocuiesc alte caractere - [, ], @, ~, \ ş.a.m.d.). Textul în
limba română trebuie să aibă în mod obligatoriu diacritice. Articolul trebuie cules, pur şi simplu, fără
nicio altă formatare în afara sublinierilor, acolo unde este cazul folosind bold şi italic. Paragrafele
vor fi delimitate de un Enter, părţile articolului fiind separate între ele prin două-trei paragrafe goale.
2. Ecuaţiile. Indiferent de locul pe care îl ocupă în cadrul articolului, ecuaţiile se introduc
numai în Microsoft Equation Editor. La limită, se acceptă ecuaţii scrise de mână, numerotate şi
trimise separat de restul articolului).
3. Figurile. Sunt acceptate formatele vectoriale standard. În cazul figurilor produse cu o altă
aplicaţie decât Microsoft Word (de exemplu, Corel Draw sau AutoCAD), fişierele respectivelor
aplicaţii vor fi trimise împreună cu restul articolului. Figurile trimise în format electronic vor fi
desenate la dimensiunile la care pot fi tipărite, iar dimensiunea textului trebuie să fie între 8 şi 12
puncte tipografice. Sunt acceptate şi figuri desenate de mână, pe foi separate de restul articolului, cu
condiţia ca desenele să fie clare şi să poată fi uşor identificat locul din cadrul articolului în care
trebuie să se regăsească.
4. Imaginile. Imaginile scanate trebuie incluse atât în documentul Microsoft Word, cât şi
trimise separat. Nu se recomandă folosirea imaginilor preluate de pe Internet, deoarece acestea nu
satisfac cerinţele necesare pentru tipărirea lor (având o rezoluţie mult inferioară celei necesare pentru
un tipar de calitate). Imaginile de calitate au o rezoluţie de minimum 200 dpi. Pentru formatele JPEG
şi GIF aveţi în vedere ca, în urma compresiei, calitatea imaginii să devină rezonabilă.
5. Numerotarea. Ecuaţiile, figurile, tabelele, titlurile din bibliografie vor fi numerotate cu
cifre arabe, astfel:
• între paranteze pătrate pentru bibliografie;
• între paranteze rotunde pentru formule;
• prin exponent, în cazul notelor de subsol;
• precedate de denumire, în cazul observaţiilor, figurilor, tabelelor etc.
Rugăm autorii să redacteze articolele atât în limba română, cât şi în limba engleză.
Mulţumim sponsorilor acestui număr al revistei: Chestor General (r) Anghel ANDREESCU, Colonel (r)
Dorel BAHRIN.
Vă mulţumim!
Colegiul de Redacţie
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