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Rezumat: Situaţia de securitate globală contemporană este influenţată negativ de
existenţa şi apariţia continuă a numeroase grupări radical-extremiste, în special în lumea
islamică, care creează sincope în stabilitatea societăţii, constituie ameninţări adresate
actorilor internaţionali, şi, nu în ultimul rând, conduc la instaurarea unui regim de teamă
şi confuzie. Aceste grupări teroriste se află într-o permanentă transformare, datorată unor
relaţii reciproce diferite, pornind de la toleranţă, coeziune, coaliţii şi ajungând la
schimbare de membri, conflict şi eliminare. Astfel, pentru a supravieţui şi pentru a-şi slăbi
adversarul, unele grupări insurgente adoptă strategia de a „fura” membrii altor grupări
prin a le oferi recompense financiare mai substanţiale comparativ cu remuneraţiile oferite
de gruparea proprie.
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Abstract: The current global security situation is being negatively influenced by the
existence and the continuous emergence of extremist and radical organisations, especially
inside the Islamic world, which creates gaps in the society stability, constitutes a threat for
the international actors, and, last but not least, leads to a reign of fear and confusion.
These terrorist groups are in a permanent transformation, caused by distinct reciprocal
relations, which may be defined by tolerance, cohesion, coalitions, stealing each other’s
fighters, conflict or elimination. Hence, in order to survive and weaken their enemy, some
insurgent groups resort to the strategy of stealing the members of other opponent groups by
offering them higher sums of money in comparison to what they had before.
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1. Introducere
ediul de securitate al secolului XXI este într-o continuă schimbare, iar
perspectiva conflictelor devine, de cele mai multe ori, o problemă
numai pentru victime. Conflictele reprezintă, de cele mai multe ori, disensiuni
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