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DREPTURI CIVILE ŞI POLITICE 
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Conştientizarea importanţei drepturilor fundamentale ale cetăţenilor în 
raporturile cu autorităţile publice ale guvernării naţionale s-a realizat mai întâi 
în rândul drepturilor civile şi politice, care le-au inclus şi pe cele judiciare, 
astfel încât declaraţiile revoluţionare ale drepturilor omului din diferite state au 
consacrat drepturi esenţiale şi inerente fiinţei umane, precum libertatea de 
exprimare, de asociere şi a întrunirilor,  dreptul la alegeri libere sau libertatea 
de circulaţie. Pe parcursul timpului, aceste drepturi civile şi politice s-au 
concretizat mai bine în tradiţiile constituţionale comune ale statelor europene, 
obţinând garanţii judiciare tot mai puternice pentru exercitarea lor şi, în plus, au 
făcut obiectul reglementării inter şi supranaţionale prin măsuri legislative, 
executive şi judiciare luate la nivelul guvernării europene. 

 
The relationship between citizens and public authorities of national 

governance, and the importance of their fundamental rights in these 
circumstances have become specifically obvious when referring to civil and 
political rights, including the rights before courts. Consequently, revolutionary 
declarations of human rights of the various states have bestowed essential and 
inherent rights to human being, such as freedom of assembly and association, 
right to free elections or the liberty of movement. In time, those civil and 
political rights have been better materialized in the common constitutional 
traditions of the European member states, acquiring stronger judicial 
guarantees for their exercitation, and, moreover, they have been the object of 
the international and supranational settlement through legislative, executive 
and judicial measures taken at the level of  European governance. 

 
 
Cuvinte cheie: drepturile omului; libertatea de întrunire şi de asociere; 

dreptul la alegeri libere; libertatea de mişcare. 
Keywords: human rights; freedom of assembly and association; right to 

free elections; right to liberty of movement. 
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Libertatea de întrunire şi de asociere 
Ca libertate de acţiune socială şi politică, dreptul europenilor la 

întrunire şi asociere este reglementat de timpuriu în constituţiile statale, după 
cum o demonstrează şi textul art. 8 şi 9 din Legea fundamentală pentru R.F. a 
Germaniei adoptată în 1949: 

„ Art. 8. 
1. Toţi germanii au dreptul să se întrunească în mod paşnic şi 

neînarmaţi fără înştiinţare sau autorizaţie prealabile. 
2. Pentru adunările sub cerul liber, acest drept poate fi limitat prin lege 

sau în baza unei legi. 
Art. 9. 
1. Toţi germanii au dreptul să înfiinţeze asociaţii sau societăţi. 
2. Asociaţiile ale căror scopuri sau a căror activitate contravin legilor 

penale sau care sunt îndreptate împotriva ordinii constituţionale sau împotriva 
ideii de înţelegere între popoare sunt interzise. 

3. Dreptul de a întemeia asociaţii pentru protecţia şi ameliorarea 
condiţiilor de muncă şi condiţiilor economice este garantat pentru fiecare în 
parte şi pentru toate profesiunile (…)”. 

Pe baza tradiţiilor constituţionale comune ale statelor europene s-a 
inclus în Convenţia de la Roma din 1950, art. 11 referitor la libertatea de 
întrunire şi de asociere, cu următorul text: 

„1. Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire paşnică şi la 
libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a constitui cu alţii şi de a se afilia la 
sindicate pentru apărarea intereselor sale. 

 2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri 
decât acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare într-o 
societate democratică pentru securitatea naţională, siguranţa publică, apărarea 
ordinii şi prevenirea infracţiunilor, protejarea sănătăţii sau a moralei ori 
pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor altora. Prezentul articol nu interzice 
ca restrângeri legale să fie impuse exercitării acestor drepturi de către 
membrii forţelor armate, ai poliţiei sau ai administraţiei de stat.”   

Preluând dispoziţiile constituţionale şi convenţionale ale statelor 
membre precizate anterior, dar şi pe cele ale art. 191 din Tratatul Uniunii 
Europene, Carta Drepturilor Fundamentale ale UE (CDFUE) a reglementat 
aceste libertăţi în art. 12, în următoarea formulare: 

„1. Orice persoană are dreptul la libertatea de întrunire paşnică şi la 
libertatea de asociere la toate nivelurile, în special în domeniile politic, 
sindical şi civic, ceea ce implică dreptul fiecărei persoane de a înfiinţa 
împreună cu alte persoane, sindicate şi de a se afilia la acestea pentru apărarea 
intereselor sale. 
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2. Partidele politice la nivelul Uniunii contribuie la exprimarea voinţei 
politice a cetăţenilor sau cetăţenelor Uniunii.” 

Continuare naturală a libertăţilor gândirii şi rezultantă a naturii sociale 
a fiinţei umane, dreptul la libertatea de întrunire paşnică se manifestă prin 
formarea de grupuri temporare (reuniune, manifestaţie) în care se face schimb 
de idei şi informaţii şi se manifestă în mod colectiv atitudinea politică şi 
socială, caracteristici care o deosebesc de libertatea de asociere, care 
presupune constituirea de grupuri permanente care include şi un drept negativ 
de asociere, de a nu adera la gruparea existentă. În ceea ce priveşte libertatea 
de întrunire, jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) a 
exclus din această noţiune, manifestările ai căror organizatori şi participanţi 
sunt animaţi de intenţii violente (Stankov c. Bulgaria, 2001), dar a interpretat 
extrem de riguros „necesitatea” restricţionării ei, deoarece o libertate reală şi 
efectivă de întrunire paşnică nu este compatibilă cu o simplă obligaţie de 
neingerinţă din partea statului, căruia îi revine obligaţia pozitivă de a asigura 
desfăşurarea paşnică a unei demonstraţii licite, deoarece într-o democraţie, 
dreptul de a contramanifesta nu poate merge până la a paraliza exercitarea 
efectivă a dreptului de a manifesta (Plattform c. Austria, 1988), libertatea de 
întrunire fiind, de asemenea, în conexiune cu libertatea de circulaţie, 
obstacolele în calea acesteia din urmă împietând şi asupra dreptului de a 
manifesta (Djavit c. Turcia, 2003). În schimb, libertatea de asociere1 a fost 
analizată de CEDO în special în cazul partidelor politice, care, în concepţia 
instanţei, îşi aduc o contribuţie „de neînlocuit” la dezbaterea politică şi 
„esenţială” pentru buna funcţionare a democraţiei (Partidul Comunist Unit c. 
Turcia, 1998), precizându-se însă limitele în care partidele politice pot efectua 
activităţi care să beneficieze de protecţia Convenţiei2, dar şi posibilitatea pe 
care o au indivizii de a se asocia în alte organizaţii decât cele politice, cum ar 
fi asociaţiile minorităţilor naţionale şi etnice (Gorzelik c. Polonia, 2004) sau 
lojile masonice (Maestri c. Italia, 2004).  

În sfârşit, libertatea sindicală merită câteva consideraţii specifice, 
având în vedere nu numai textul Convenţiei, ci şi jurisprudenţa destul de 
bogată a CEDO în acest domeniu. Astfel, în cauza Johansson c. Suedia din 
1990, s-a apreciat că art. 11 din Convenţia Europeană pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (CEADOLF) garantează 
                                                 
1 Noţiunea de „asociere” are o semnificaţie autonomă în aprecierea Curţii, în scopul evitării 
fraudării Convenţiei de către state, prin calificarea după bunul plac a asocierilor ca fiind 
„publice” sau „para-administrative” şi pentru a le exclude din câmpul de aplicare al art. 11. 
2 Şi anume, conform cauzei Refah Partisi c. Turcia din 2001, este nevoie ca mijloacele 
utilizate să fie legale şi democratice, iar proiectul politic să respecte regulile democraţiei şi să 
nu vizeze distrugerea acesteia şi încălcarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de ea.  
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atât dreptul de a fonda un sindicat, care cuprinde „dreptul sindicatelor de a-şi 
stabili propriile regulamente şi de a-şi administra propriile afaceri”, cât şi 
dreptul de a adera la un sindicat, care, la rândul său, conţine libertatea 
„negativă” de a nu adera la un sindicat3. Lărgirea jurisprudenţială progresivă a 
conţinutului libertăţii sindicale în domeniul relaţiilor de muncă a trecut 
dincolo de raporturile de muncă strict private în acelea dintre stat şi agenţii săi 
funcţionari sau contractuali, fără însă a se produce evoluţii spectaculoase, 
dincolo de textul CEADOLF, către libertăţile sindicale mai precise conţinute 
în Carta Socială Europeană, în Carta comunitară a drepturilor sociale 
fundamentale, ori în art. 27-38 din Titlul IV - Solidaritatea din CDFUE; cu 
toate acestea, judecătorul european a admis, în mod implicit, că dreptul la 
negociere colectivă este inerent libertăţii sindicale (Wilson c. Marea Britanie, 
2003), ca şi dreptul de grevă (Unison c. Marea Britanie, 2002), deşi nu sunt 
menţionate expres în art. 11. Ar mai fi de menţionat marja largă de apreciere a 
statelor în exercitarea acestui drept de către membrii forţelor armate, ca şi 
faptul că, fiind vorba de un drept derogabil, el poate fi restrâns drastic din 
motiv de război sau alt pericol public care ameninţă viaţa naţiunii4, după cum 
prevede art. 15 al CEADOLF, fără ca dispoziţiile art. 11 să poată fi 
considerate ca interzicând statelor să impună restrângeri activităţii politice a 
străinilor (art. 16). Între cele o sută de acte ale CEDO referitoare la România 
şi publicate în Monitorul Oficial în perioada 1998-2008, doar unul s-a referit 
la libertatea de asociere, şi anume Hotărârea din 2005 în cauza Partidului 
Comuniştilor (nepecerişti) şi Ungureanu c. România (Mon. Of. nr. 
1044/2005) prin care s-a stabilit că art. 11 a fost încălcat, prin refuzul 
înregistrării PCN ca partid politic, măsură considerată radicală şi 
disproporţionată faţă de scopul legitim şi, în consecinţă, lipsită de necesitate 
într-o societate democratică5. 

                                                 
3 Cum e practica britanică denumită closed shop referitoare la acordul dintre un angajator sau 
o grupare de angajatori şi unul sau mai multe sindicate determinate ca o condiţie de angajare, 
prin care nu trebuie să se impună o constrângere insuportabilă pentru angajat (ameninţarea cu 
concedierea) şi să nu se atingă substanţa libertăţii de exprimare în însăşi esenţa sa. 
4 Amănunte în Libertatea sindicală a militarilor, în I. Dragoman, Drepturile omului şi forţele 
armate, p.115. 
5 Curtea aminteşte, pentru a-şi motiva hotărârea, că „nevoile sociale imperioase” ce ar putea 
determina refuzul înregistrării unui partid politic, se referă la următoarele condiţii: dacă există 
indicii în măsură să dovedească faptul că riscul de atingere a democraţiei este suficient şi 
rezonabil de apropiat; dacă actele şi discursul conducătorilor luate în considerare în cauză 
sunt imputabile partidului respectiv; dacă actele şi discursurile imputabile partidului politic 
constituie un ansamblu care redă imaginea clară a unui model de societate conceput şi 
propagat de partid şi care ar fi în contradicţie cu democraţia. 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 13

Dreptul la alegeri libere 
În cauza Partidul Comuniştilor (nepecerişti) şi Ungureanu c. România, 

amintită mai-sus, este vorba de încălcarea dreptului la asociere, ca drept politic 
al membrilor societăţii; conform Curţii, una din principalele caracteristici ale 
democraţiei rezidă în posibilitatea pe care o oferă de a dezbate, prin dialog şi 
fără recurgere la violenţă, problemele ridicate de diferite curente de opinie, şi 
aceasta, chiar dacă unele opinii deranjează sau îngrijorează, căci o formaţiune 
politică ce respectă principiile fundamentale ale democraţiei, nu poate 
îngrijora prin simplul fapt că a criticat ordinea constituţională şi juridică a 
ţării şi că doreşte să o dezbată public pe scena politică. Mai mult, ca expresie 
a drepturilor politice ale cetăţenilor, Curtea apreciază că un partid politic 
poate face campanie în favoarea schimbării legislaţiei sau a structurilor legale 
sau constituţionale ale statului, cu condiţia ca mijloacele folosite în acest scop 
să fie tot legale şi democratice şi ca schimbarea produsă să fie ea însăşi 
compatibilă cu principiile democratice fundamentale. Dar în afara asocierii, 
cetăţenii mai au şi alte drepturi politice, cum ar fi acela de a ocupa funcţii în 
stat, de a constata direct sau prin reprezentanţii lor la consimţirea politicilor 
publice, de a fi bine informaţi şi administraţi, de a cere socoteală oricărui 
agent public din cadrul administraţiei sale, de a fi consultaţi în marile 
probleme ale comunităţii6, de a li se respecta voinţa exprimată prin activităţile 
autorităţilor publice şi de a adresa petiţii Parlamentului; în toate aceste 
drepturi politice, cetăţeanul este atât agent activ în exercitarea drepturilor şi 
libertăţilor sale (pentru neexercitarea cărora n-ar trebui sancţionat), cât şi 
beneficiar al rezultatelor acţiunii politice proprii şi asociative, în sensul cel 
mai general al art. 28 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului 
(DUDO), care prevede că fiecare persoană trebuie să se bucure pe plan social 
şi internaţional de existenţa unei ordini care să permită ca drepturile şi 
libertăţile să-şi poată găsi o realizare deplină. Una din modalităţile de atingere 
a acestui obiectiv este dreptul la alegeri libere. 

În constituţiile statelor europene regăsim acest drept politic esenţial 
pentru formarea deplină a personalităţii umane la nivel social, prin 
posibilitatea acordată de a participa la conducerea treburilor cetăţii la toate 
nivelurile de guvernare, de la cea comunală şi locală, până la cea naţională şi 
europeană, participarea la alegerile supranaţionale fiind un drept al cetăţenilor 
europeni, alături de dreptul europenilor rezidenţi într-un alt stat de a participa 
la alegerile locale în zona de reşedinţă, deşi nu sunt cetăţeni ai acelui stat; de 
altfel, prin dispoziţiile art. 16 al CEADOLF, străinilor li se poate restrânge 
activitatea politică, pe motivul limitărilor prevăzute de art. 10 (libertatea de 
                                                 
6 De obicei, prin referendumuri locale sau naţionale, amănunte în Mădălina Voicu, Consultarea 
cetăţenilor, modalităţi concrete de realizare, în RDP nr. 1/2007, p. 71. 
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exprimare), art. 11 (libertatea de întrunire şi de asociere) şi art. 14 
(interzicerea discriminării), ceea ce explică de ce, de obicei, numai cetăţenilor 
proprii le este recunoscut dreptul la alegeri libere. Deşi beneficiază de 
existenţa unor tradiţii constituţionale comune statelor europene, dreptul la 
alegeri libere rămâne o problemă naţională a fiecărui stat, de unde rezultă 
anumite diferenţe în sistemul electoral prin care se exercită acest drept politic 
fundamental, care este reglementat spre exemplu, prin texte distincte 
referitoare la dreptul de a alege şi cel de a fi ales ale Constituţiei Republicii 
Italiene din 1947: 

„Art. 48. Sunt alegători toţi cetăţenii, bărbaţi şi femei, care au ajuns la 
majorat. Votul este personal şi egal, liber şi secret. Exercitarea acestuia este o 
datorie cetăţenească. Dreptul la vot nu poate fi limitat decât în caz de 
incapacitate civilă sau ca urmare a unei hotărâri penale irevocabile şi în 
cazurile de nedemnitate indicate de lege (…). 

Art. 51. Toţi cetăţenii, indiferent de sex, au acces la funcţiile publice şi 
la posturile eligibile în condiţii de egalitate, conform condiţiilor stabilite de 
lege. Legea îi poate admite în funcţii publice sau în posturi eligibile, în 
condiţii de egalitate cu cetăţenii, şi pe italienii care nu aparţin Republicii. Oricine 
este chemat să ocupe funcţii publice eligibile are dreptul de a dispune de timpul 
necesar pentru îndeplinirea acestora şi de a-şi păstra locul de muncă”. 

Ca şi unele drepturi economice şi culturale (protecţia proprietăţii şi 
dreptul la instruire), dreptul la alegeri libere n-a făcut obiectul Convenţiei 
europene din 1950, ci al Protocolului său adiţional din 1952, în care s-au 
preluat şi experienţele constituţionale ale statelor membre ale Consiliului 
Europei, în art. 3, care are următoarea formulare: 

„Înaltele părţi contractante se angajează să organizeze, la intervale 
rezonabile, alegeri libere cu vot secret, în condiţiile în care asigură libera 
exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului legislativ.” 

După aproape patru decenii, CDFUE va reglementa în mod specific 
acest drept, într-o concepţie supranaţională, în titlul V referitor la drepturile 
cetăţenilor europeni, ale cărui art. 39 şi 40 conţin următoarele dispoziţii 
referitoare la dreptul de a alege şi a fi ales în Parlamentul European (PE) şi în 
cadrul alegerilor locale: 

„ Art. 39. 
1. Orice cetăţean/cetăţeană a Uniunii are dreptul de a alege şi de a fi 

ales în PE în statul membru în care acesta îşi are reşedinţa, în aceleaşi condiţii 
ca şi resortisanţii acelui stat. 

2. Membrii PE sunt aleşi prin vot universal, direct, liber şi secret. 
Art. 40. Orice cetăţean sau orice cetăţeană a Uniunii are dreptul de a 

alege şi de a fi ales în cadrul alegerilor locale în statul membru în care acesta 
îşi are reşedinţa, în aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii acelui stat.” 
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Sursa principală a art. 39 şi 40 din CDFUE este reprezentată de art. 19 
al TCE, dispoziţiile supranaţionale fiind în concordanţă cu principiile 
fundamentale ale oricărui sistem electoral democratic, modalităţile de 
exercitare a dreptului la alegeri libere europene fiind Directiva 93/109, din 
1993, care instituie principiul nediscriminării între cetăţenii europeni. În ceea 
ce priveşte jurisprudenţa CEDO în acest domeniu, în care nu există încă speţe 
referitoare la România, sfera de cuprindere a art. 3 din Protocolul adiţional nr. 
1 a fost lărgită sensibil, subliniindu-se importanţa capitală a acestui drept 
esenţial, atât pentru constituirea statelor, cât şi pentru garantarea drepturilor şi 
libertăţilor individuale (Gitonas c. Grecia, 1997), fapt pentru care şi această 
„clauză politică” a CEADOLF este supusă mecanismului dreptului la recurs 
individual în cadrul contenciosului individual. De fapt, neclarităţile iniţiale ale 
art. 3 din Protocolul adiţional au fost risipite cu sprijin jurisprudenţial, 
stabilindu-se că textul respectiv conţine două drepturi de natură diferită. În 
primul rând, e vorba de un drept „instituţional” la organizarea de alegeri 
libere doar pentru „corpul legislativ”, cu diferenţe semnificative între statele 
unitare şi cele federale (X c. RFG, 1975), la care se adaugă însă şi organele 
reprezentative supranaţionale (Matthews c. Marea Britanie, 1999), 
recunoscându-li-se statelor o largă marjă de apreciere în domeniul 
modalităţilor elective la nivel local, naţional şi european, fără a fi impuse 
anumite sisteme electorale sau metode de votare şi alegere a candidaţilor. În 
al doilea rând, CEDO a considerat că dreptul de a organiza alegeri libere 
implică recunoaşterea indirectă a sufragiului universal, adică a dreptului de 
vot şi a dreptului de a candida la alegerile legislative (Mathieu-Mohin c. 
Belgia, 1987); s-a stabilit, de asemenea, că aceste drepturi civice nu sunt 
intangibile şi pot face obiectul unor limitări implicite în exercitarea lor, cu o 
mare libertate a statelor în acest domeniu (Zdanoka c. Letonia, 2004), inclusiv 
în ceea ce priveşte stabilirea criteriilor de ineligibilitate a parlamentarilor sau 
a modalităţilor de exercitare a mandatului de reprezentant al poporului. E de 
aşteptat ca în perspectiva perfecţionării dreptului european al drepturilor 
omului (DEDO) şi alte drepturi politice să fie reglementate expres pe cale 
convenţională, după cum recomandă statelor şi organismelor europene, 
Comisia de la Veneţia pentru democraţie prin drept. 

 
Libertatea de circulaţie 
Drept fundamental al tuturor resortisanţilor, cu nuanţe specifice pentru 

cetăţeni şi străini şi care a făcut obiectul unor restrângeri abuzive în 
regimurile totalitare, fapt pentru care OSCE l-a înscris între elementele 
esenţiale ale dimensiunii umane, libertatea de circulaţie este reglementată de 
timpuriu în tradiţiile constituţionale comune ale naţiunilor europene, uneori 
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numai pe cale cutumiară, deoarece începând cu epoca modernă era considerat 
inacceptabil să îngrădeşti dreptul natural al indivizilor de a se deplasa liber 
atât pe teritoriul naţional, cât şi în străinătate. În zilele noastre, majoritatea 
constituţiilor europene reglementează expres libertatea de circulaţie, după 
cum putem observa şi din textul art. 25 al Constituţiei României dedicat 
acestui subiect: 

„1. Dreptul la liberă circulaţie, în ţară şi în străinătate, este garantat. 
Legea stabileşte condiţiile exercitării acestui drept. 

2. Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau 
reşedinţa în orice localitate din ţară, de a emigra, precum şi de a reveni în ţară.” 

De asemenea, la nivelul guvernării europene supranaţionale, libertatea 
de circulaţie şi de staţionare este reglementată ca drept al cetăţenilor europeni, 
strâns legat de cele pentru libertăţile esenţiale de circulaţie a persoanelor, 
bunurilor, serviciilor şi capitalurilor, textul art. 45 din CDFUE conţinând 
următoarele prevederi: 

„1. Orice cetăţean sau cetăţeană a UE are dreptul de circulaţie şi de 
staţionare liberă pe teritoriul statelor membre. 

2. Libertatea de circulaţie şi de staţionare poate să fie acordată 
resortisanţilor unei ţări terţe cu reşedinţa pe teritoriul unui stat membru”. 

Sursa principală a acestei dispoziţii o constituie art. 18, 62 şi 63 din 
TUE care asigură un regim discriminatoriu a liberei circulaţii a persoanelor în 
spaţiul comunitar. Dar CDFUE conţine şi alte prevederi cu incidenţă asupra 
liberei circulaţii, cum ar fi cele din art. 18 (dreptul la azil), art. 19 (protecţia în 
caz de evacuare, expulzare sau extrădare) şi art. 46 (protecţia diplomatică şi 
consulară a europenilor în străinătate). La elaborarea acestui sistem sofisticat, 
judicios şi modern de protecţie a drepturilor europenilor la libera circulaţie, a 
contribuit şi Consiliul Europei, care, plecând de la absenţa acestui drept în 
Convenţia din 1950 a luat ulterior măsuri de natură să asigure garantarea 
colectivă a libertăţii fundamentale de a circula, prin introducerea în Protocolul 
nr. 4 din 1963, a articolelor 2, 3 şi 4, cu următorul text: 

„ Art. 2. 
1. Oricine se găseşte în mod legal pe teritoriul unui stat are dreptul să 

circule în mod liber şi să-şi aleagă în mod liber reşedinţa sa. 
2. Orice persoană este liberă să părăsească orice ţară, inclusiv pe a sa. 
3. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul altor restrângeri 

decât acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare într-o 
societate democratică pentru securitatea naţională, siguranţa publică, 
menţinerea ordinii publice, prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii şi a 
moralei ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora. 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 17

Art. 3. 
1. Nimeni nu poate fi expulzat, printr-o măsură individuală sau 

colectivă de pe teritoriul statului al cărui cetăţean este. 
2. Nimeni nu poate fi privat de dreptul de a intra pe teritoriul statului al 

cărui cetăţean este.  
Art. 4. Expulzările colective de străini sunt interzise.” 
Ulterior, prin art. 1 din Protocolul nr. 7 din 1984 s-au acordat garanţii 

procedurale în cazul expulzărilor colective de străini, dispoziţiile 
convenţionale fiind următoarele: 

„1. Un străin care îşi are reşedinţa în mod legal pe teritoriul unui stat 
nu poate fi expulzat decât în temeiul unei hotărâri luate conform legii şi el 
trebuie să poată: 

a) să prezinte motivele care pledează împotriva expulzării sale; 
b) să ceară examinarea cazului său; şi 
c) să ceară să fie reprezentat în acest scop în faţa autorităţilor 

competente sau a uneia, ori a mai multor persoane desemnate de către această 
autoritate. 

2. Un străin poate fi expulzat înainte de exercitarea drepturilor enumerate 
în paragraful 1 al acestui articol, atunci când expulzarea este necesară în 
interesul ordinii publice sau se întemeiază pe motive de securitate naţională”. 

Jurisprudenţa europeană pe aceste texte este destul de laborioasă, fapt 
demonstrat şi de faptul că între cele o sută de acte ale CEDO referitoare la 
România şi publicate în Monitorul Oficial între 1998-2008 se află şi o cauză 
de încălcare a art. 2 din Protocolul 4 (Sissanis) şi două cauze de reclamare a 
încălcării art. 1 din Protocolul 7 (Lupşa şi Kaya); au existat şi cazuri 
(Todorescu din 2003, Pini din 2004) în care pretenţiile reclamanţilor  de 
încălcare a libertăţii de circulaţie n-au fost confirmate de CEDO. În cauza 
Sissanis din 2007 (Mon. Of. nr. 784/2008), reclamantul cu locuinţa în 
România a fost obligat să nu părăsească ţara, ca măsură preventivă într-un 
dosar penal din 1998, pe baza Legii nr. 25/1969 privind regimul străinilor, 
măsură prelungită până în 2004, când a fost revocată; dincolo de argumentele 
părţilor, CEDO a considerat că dreptul intern nu reglementează suficient de 
clar puterea de apreciere a autorităţilor în materia restrângerii liberei 
circulaţii, iar declararea neconstituţionalităţii Legii 25/1969 dovedea că 
măsura respectivă nu era legală şi constituţională, astfel încât a avut loc 
încălcarea art. 2 din Protocolul nr. 4 la Convenţie. La fel, în cauza Kaya c. 
României din 2006 (Mon. Of. nr. 213/2007), un cetăţean turc a reclamat că, 
deşi locuia în România de mai mult de 5 ani şi era căsătorit din 2003 cu o 
româncă, a fost declarat indezirabil în 2005 de către procurorul de la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi i s-a interzis şederea pe 
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teritoriul României timp de 15 ani, pe motiv că existau „informaţii suficiente 
şi serioase că desfăşura activităţi de natură să pună în pericol securitatea 
naţională”; respingând susţinerile Guvernului, CEDO a constatat încălcarea art. 1 
din Protocolul 7 al Convenţiei, prin aceea că, deşi expulzarea reclamantului a avut 
loc în executarea unei decizii luate în conformitate cu legea, OUG nr. 194/2002 
privind regimul străinilor în România nu corespundea cerinţelor CEADOLF de 
acordare a garanţiilor procedurale în cazul expulzărilor de străini, ceea ce 
demonstrează legătura care există între drepturile civile şi politice şi cele judiciare, 
ca şi cu cele economice, sociale şi culturale. 
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Conştientizarea importanţei drepturilor fundamentale ale cetăţenilor în 
raporturile cu autorităţile publice ale guvernării naţionale s-a realizat mai întâi 
în rândul drepturilor civile şi politice, care le-au inclus şi pe cele judiciare, 
astfel încât declaraţiile revoluţionare ale drepturilor omului din diferite state au 
consacrat drepturi esenţiale şi inerente fiinţei umane, precum dreptul la 
respectarea vieţii private şi de familie sau libertatea gândirii, a conştiinţei şi a 
religiei. Pe parcursul timpului, aceste drepturi civile şi politice s-au concretizat 
mai bine în tradiţiile constituţionale comune ale statelor europene, obţinând 
garanţii judiciare tot mai puternice pentru exercitarea lor, şi, în plus, au făcut 
obiectul reglementării inter şi supranaţionale prin măsuri legislative, executive 
şi judiciare luate la nivelul guvernării europene. 

 
The relationship between citizens and public authorities of national 

governance, and the importance of their fundamental rights in these 
circumstances have become specifically obvious when referring to civil and 
political rights, including the rights before courts. Consequently, revolutionary 
declarations of human rights of the various states have consecrated essential 
and inherent to human being rights such as the right to respect for private and 
family life or the freedom of thought, conscience and religion. In time, those 
civil and political rights have been better materialized in the common 
constitutional traditions of the European member states, acquiring stronger 
judicial guarantees for their exercitation, and, moreover, they have been the 
object of the international and supranational settlement through legislative, 
executive and judicial measures taken at the level of European governance. 
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Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie 
Faptul că în statistica celor o sută de speţe ale Curţii Europene a 

Drepturilor Omului (CEDO), publicate în Monitorul Oficial al României între 
1998 şi 2008, după dreptul la un proces echitabil (59 de cazuri) şi protecţia 
proprietăţii (41 de cazuri), a fost reclamată încălcarea dreptului la respectarea 
vieţii private şi de familie (11 cazuri), arată că autorităţile noastre naţionale 
pun adesea interesele publice în faţa celor individuale, chiar prin încălcarea 
normelor constituţionale pertinente, şi pe de altă parte, că dreptul la 
respectarea vieţii private este deosebit de important în ansamblul drepturilor 
civile. Dacă în cauza Pantea, ca şi în alte trei cauze (Glod, Pini şi Guţă), 
CEDO a decis că dreptul la respectarea vieţii private şi de familie n-a fost 
încălcat, în alte 11 cauze, hotărârile instanţei europene au fost defavorabile 
României, dând satisfacţie reclamanţilor.  

Mai multe dintre dispoziţiile legii fundamentale a României reflectă 
această constatare, şi anume: art. 26 − respectarea şi ocrotirea de către 
autorităţi a vieţii intime, familiale şi private; art. 27 − inviolabilitatea 
domiciliului; art. 28 − secretul corespondenţei; art. 48 − întemeierea familiei 
pe căsătoria liber consimţită între soţi şi pe egalitatea acestora. Şi în Carta 
Drepturilor Fundamentale ale UE (CDFUE) există mai multe articole în 
Titlul al doilea (libertăţile) pentru reglementarea acestei probleme: art. 7 − dreptul 
oricărei persoane la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi la 
secretul comunicărilor; art. 8 − protecţia datelor cu caracter personal;  
art. 9 − dreptul la căsătorie şi la întemeierea unei familii, garantate în conformitate 
cu legile naţionale care reglementează exercitarea acestor drepturi. Toate aceste 
drepturi sunt conexate la prevederile art. 8 din Convenţia Europeană pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (CEADOLF) 
prin care: 

„1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de 
familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale. 

 2. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea 
acestui drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi 
dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică este necesară 
pentru securitatea naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, 
apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăţii sau a 
moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora”.  

Din acelaşi domeniu al vieţii private şi de familie face parte şi art. 12 
care reglementează dreptul la căsătorie, în următorii termeni: „începând cu 
vârsta stabilită prin lege, bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de a 
întemeia o familie, conform legislaţiei naţionale ce reglementează exercitarea 
acestui drept”. Legiuitorului european internaţional i s-a părut necesar, în 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 21

1984, să ia măsuri de garantare colectivă a acestor drepturi, introducând în 
Protocolul nr. 7, art. 5 referitor la egalitatea între soţi: „Soţii se bucură de 
egalitate în drepturi şi în responsabilităţi cu caracter civil, între ei şi în relaţiile 
cu copiii lor, în ceea ce priveşte căsătoria, pe durata căsătoriei şi cu prilejul 
desfacerii acesteia…Prezentul articol nu împiedică statele să ia măsurile 
necesare în interesul copiilor.” Putem să observăm că, în ciuda unor obiceiuri 
naţionale specifice unor state europene (dificultatea divorţului în ţările 
catolice sau permiterea căsătoriilor homosexualilor în ţări cu moravuri mai 
libertine), care au evoluat istoric (reglementarea legală a logodnei sau 
restricţiile căsătoriilor militarilor în trecutul nu prea îndepărtat), putem spune 
că la baza CEADOLF, există anumite tradiţii comune europene în protecţia 
vieţii private şi familiale, precum şi o marjă suficient de largă acordată 
autorităţilor naţionale pentru protecţia acestor drepturi şi libertăţi condiţionale 
extrajudiciare. Interpretarea dinamică a dreptului la respectarea vieţii private 
şi de familie se bazează pe definirea generoasă a conceptelor esenţiale, dar şi 
pe direcţionarea lui către apărarea fermă a individului împotriva ingerinţelor 
arbitrare ale puterilor publice prin formularea unor „obligaţii pozitive” ale 
statului, inerente respectării sale efective1.  

Lucrările doctrinare consacrate acestui drept fundamental analizează 
separat protejarea vieţii private, în care se includ, dreptul la viaţă privată 
personală, la viaţă privată socială şi la un mediu sănătos, de protejarea vieţii 
de familie, care conţine la rândul său, dreptul la căsătorie şi pe cel la 
respectarea vieţii familiale. Complexitatea dreptului respectiv rezultă şi din 
completarea jurisprudenţială a normelor strict convenţionale cu libertăţi mai 
nuanţate ale vieţii private şi familiale, precum: dreptul la nume, ca mijloc de 
identificare personală şi de relaţie cu alţii; dreptul la „domiciliu” şi 
„corespondenţă” în activităţile şi localurile profesionale şi comerciale; 
integritatea fizică şi morală a persoanei, cuprinzând şi viaţa sexuală a acesteia; 
dreptul la secretul vieţii private, adică de a trăi la adăpost de privirile străine şi 
de a fi lăsat în pace, inclusiv secretul opiniilor şi datelor cu caracter privat şi 
confidenţialitatea datelor medicale; libertatea relaţiilor sexuale între persoane 
de acelaşi sex şi dreptul persoanei de a-şi schimba identitatea sexuală, 
conciliate cu protecţia drepturilor şi intereselor altora, prin interzicerea legală 
a manifestării publice a atitudinilor homosexuale sau pentru protecţia 
minorilor; dreptul la imagine, ca element al vieţii private şi realizarea 
echilibrului acestora cu libertatea de exprimare; considerarea poluării ca o 
ingerinţă şi în viaţa privată, care include şi dreptul la un mediu sănătos, cu 
respectarea unui just echilibru între interesele contradictorii ale indivizilor şi 
                                                 
1 Frederic Sudre, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Editura Polirom, Iaşi, 
2006, pp. 312-342. 
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ale comunităţii în ansamblul ei; continuarea vieţii familiale a părinţilor faţă de 
copiii lor şi după divorţ şi utilizarea criteriului efectivităţii şi nu pe cele legale 
sau de rudenie în stabilirea relaţiilor familiale (fără recunoaşterea unei vieţi 
familiale în cazul cuplurilor homosexuale); interzicerea măsurilor de 
planificare familială forţată, precum contracepţia, avortul şi sterilizarea; 
sublinierea faptului că dreptul de a întemeia o familie nu acoperă şi relaţiile 
extraconjugale, iar procrearea nu constituie singura modalitate de a exercita 
acest drept, adopţia fiind şi ea o cale de constituire a familiei; dreptul statului 
de a interzice căsătoria minorilor sub o anumită vârstă sau a alienaţilor mintal; 
egalitatea filiaţiei naturale cu cea legitimă şi egalitatea drepturilor 
patrimoniale ale copilului natural cu ale copilului legitim; dreptul de vizitare a 
copilului de către părintele căruia nu i-a fost încredinţat la divorţ şi dreptul 
părinţilor de a avea acces la dosarul copilului în procedurile de punere în 
asistenţă publică; concilierea dreptului străinilor la respectul vieţii familiale 
cu necesitatea de ordine publică a controlului imigrărilor de către stat, 
problemă intervenită în cazul expulzărilor; protejarea mediului de viaţă 
tradiţional al minorităţilor (în special ţiganii); protecţia domiciliului 
combinată cu dreptul la condiţii de viaţă decente, ca aspect al vieţii private; 
protecţia specială a corespondenţei deţinuţilor, mai expusă riscului de a fi 
interceptată în mod ilegal sau cenzurată de autorităţi; admiterea ascultării 
telefoanelor doar atunci când ingerinţa este necesară într-o societate democratică 
pentru apărarea ordinii, siguranţei naţionale şi prevenirea infracţiunilor; ocrotirea 
corespondenţei electronice private, marcate în acest scop, chiar şi în cazul 
utilizării computerelor angajatorilor; admiterea restrângerii dreptului la viaţă 
privată şi familială sub semnul celor trei condiţii convenţionale şi anume ca 
ingerinţa să fie prevăzută de lege, să fie necesară într-o societate democratică 
şi să aibă un scop legitim, riguros interpretate de CEDO2. 

Românii şi autorităţile publice româneşti au avut prilejul să extragă 
învăţăminte preţioase din jurisprudenţa CEDO, chiar din cauzele referitoare la 
respectarea art. 8 al Convenţiei, cum ar fi: dreptul de vizitare a copilului de 
către părintele căruia nu i-a fost încredinţat, în cazul divorţului (Ignaccolo-
Zenide, 2000); lipsa de diligenţă a autorităţilor române pentru a-i permite 
tatălui să-şi reîntâlnească fiica, a cărui custodie comună o deţinea, şi care trăia 
cu mama sa în România fără acordul reclamantului  (Monory c. României şi 
Ungariei, 2005); încălcarea dreptului la protecţia domiciliului prin 
neîndeplinirea de către autorităţi a obligaţiei pozitive de a face să înceteze 
atingerile aduse de către terţi acestui drept (Surugiu, 2004); violarea gravă şi 
cu caracter continuu a dreptului la condiţii de viaţă decente, combinat cu 
                                                 
2 Bianca Selejan-Guţan, Protecţia europeană a drepturilor omului, Editura CH Beck, 
Bucureşti, 2006, p. 134-154, unde este indicată şi jurisprudenţa CEDO referitoare la art. 8. 
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protecţia domiciliului, ca aspect al vieţii private, în speţă, referitoare la 
distrugerea caselor şi bunurilor reclamanţilor romi de către ceilalţi săteni 
(Moldovan ş.a., 2005); cenzurarea de către autorităţile penitenciare a 
corespondenţei scrise a deţinuţilor (Petra, 1998); imprecizia dreptului intern 
referitor la deţinerea şi folosirea de către SRI a informaţiilor private (Rotaru, 
2000); nepunerea la dispoziţia reclamantului a celor necesare pentru 
corespondenţa sa cu CEDO (Cotleţ, 2003); lipsa demonstraţiei autorităţilor că 
retragerea absolută şi prin efectul legii a drepturilor părinteşti corespunde unei 
necesităţi primordiale privind interesele copilului şi că, în consecinţă, urmărea 
un scop legitim, anume protecţia sănătăţii, moralei sau educaţiei minorilor 
(Sabou şi Pârcălab, 2004). 

 
Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie 
Libertăţile gândirii fac parte integrantă din tradiţiile constituţionale 

comune ale statelor europene, fiind redactate în termeni similari celor pe care 
îi utilizează legea fundamentală italiană din 1947, şi anume: 

„Art. 19. Toţi au dreptul de a profesa liber propria credinţă religioasă 
sub orice formă, individuală sau colectivă, să facă propagandă pentru credinţa 
lor şi să-şi exercite cultul în particular sau în public, cu condiţia ca să nu fie 
ritualuri care contravin bunelor moravuri. 

Art. 20. Caracterul ecleziastic, precum şi scopul religios sau de cult al 
unei asociaţii sau al unei instituţii nu pot constitui cauza unor limitări 
legislative speciale, nici al unor impozitări fiscale speciale pentru constituire, 
capacitate juridică şi orice alte forme de activitate”.  

Aceste tradiţii europene comune au stat la baza redactării art. 9 din 
CEADOLF referitor la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, 
redactat în următorii termeni: 

„1. Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi 
de religie; acest drept include libertatea de a-şi schimba religia sau 
convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea în 
mod individual sau colectiv, în public sau în particular, prin cult, învăţământ, 
practici şi îndeplinirea ritualurilor. 

2. Libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile nu poate face 
obiectul altor restrângeri decât acelea care, prevăzute de lege, constituie 
măsuri necesare într-o societate democratică pentru siguranţa publică, 
protecţia ordinii, a sănătăţii sau moralei publice ori pentru protejarea 
drepturilor şi libertăţilor altora”. 

În termeni similari este redactat şi art. 10 din CDFUE, în care se 
adaugă faptul că „este recunoscut dreptul la libertate de conştiinţă, conform 
legilor naţionale care reglementează exercitarea acestui drept.” Prin urmare, 
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libertăţile gândirii sunt considerate în instrumentele juridice europene, ca 
având atât o latură strict individuală, şi anume aceea ca persoană să-şi aleagă 
propriile opinii şi convingeri, cât şi una social-politică, de a-şi manifesta în 
comun cu alţii opţiunile raţionale şi religioase3. În viziunea CEDO, libertatea 
de gândire, conştiinţă şi religie reprezintă unul din fundamentele societăţii 
democratice, contribuind la pluralismul necesar unei asemenea societăţi 
(Kokkinakis c. Grecia, 1993). 

Dreptul de a avea o convingere proprie, ca parte a libertăţii consacrate 
de art. 9 din CEADOLF, protejează spiritualitatea individului fără ca statul să 
poată interveni în conştiinţa şi credinţele religioase ale acestuia, deoarece este 
un element vital al identităţii şi concepţiei de viaţă personale, atât pentru cei 
religioşi, cât şi pentru atei, agnostici, sceptici sau neutri, fără a distinge între 
religiile consacrate tradiţional şi cele mai noi, „convingerea” fiind opinia cu 
un anumit grad de intensitate, seriozitate, coerenţă şi importanţă, superioară 
simplelor „păreri” sau „idei”; pe această bază putem include în convingerile 
protejate de legislaţia internaţională şi ideile pacifiste sau cele vizând 
integritatea persoanei şi atitudinea etică faţă de practicarea vânătorii, dar nu şi 
preferinţele lingvistice sau culturale. Cel mai bun exemplu pentru a înţelege 
interpretarea CEDO, este acela al dreptului obiectorilor de conştiinţă, definit 
ca libertate a unei persoane sau grup de persoane de a refuza în mod deliberat 
să-şi respecte obligaţiile legale instituite de stat în numele unei exigenţe 
superioare dictate de propria conştiinţă, motiv invocat mai ales în satisfacerea 
serviciului militar obligatoriu, înlocuit de multe state europene cu un serviciu 
civil care nu poate fi asimilat unei munci forţate (Brinkhof c. Olanda, 1993).  

Se poate concluziona că dreptul de a avea o convingere înseamnă, în 
acelaşi timp, libertatea individuală de a adopta la libera alegere, o convingere 
sau o religie4, libertatea de a nu avea o convingere sau o credinţă religioasă5 şi 
libertatea personală de a-şi schimba convingerea sau religia fără constrângeri 
sau prejudicii. La rândul său, dreptul de a-şi manifesta convingerile poate fi 
exercitat individual sau colectiv, în public sau în cadru privat, oricare din 
manifestări beneficiind de avantajele oferite de principiul neutralităţii statului 
faţă de convingerile morale, politice şi religioase; „manifestarea” se referă 
atât la îndeplinirea riturilor religioase, inclusiv în închisoare sau în armată ori 

                                                 
3 I. Moroianu Zlătescu, Libertatea religiei şi a convingerilor-drept fundamental al omului, în 
RDO nr. 2/2007, p. 12. 
4 Dar şi libertatea refuzării de a cotiza în mod obligatoriu la veniturile bisericii (Biserica 
reformată c. Olanda, 1962). 
5 Individul este astfel protejat contra unei eventuale obligaţii de a participa direct la activităţi 
religioase contra voinţei sale, CEDO sancţionând astfel obligaţia impusă parlamentarilor de a jura 
pe Biblie sub ameninţarea sancţiunii cu demiterea din funcţie (Buscarini c. San Marino, 1999). 
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în cadrul muncii, cât şi la practicarea convingerii în lăcaşurile de cult sau în 
ceremoniile religioase ori prin intermediul învăţăturii ori prozelitismului, ca 
încercare de a-i convinge şi pe alţii de valoarea propriilor convingeri şi de a-i 
atrage către acestea. În acest domeniu statele pot aduce limitări ale 
manifestării convingerilor, jurisprudenţa europeană dând exemplu în materia 
protecţiei ordinii, a sănătăţii sau a siguranţei publice, cu scopul de a concilia 
interesele diverselor grupuri şi a asigura respectarea convingerilor fiecăruia 
într-o societate pluralistă, inclusiv prin condamnarea prozelitismului, 
caracterizat prin presiuni abuzive, hărţuire şi abuz de putere, incompatibile cu 
libertatea de gândire (Larissis c. Grecia, 1998); este mai mult decât evident că 
în acest spirit, libertăţile convingerilor religioase se combină cu dreptul la 
egalitate şi nediscriminare, ceea ce explică refuzul instanţei de la Strasbourg 
de a accepta obligativitatea purtării vălului islamic (Leyla c. Turciei, 2004) 
sau scutirea de prezenţa la şcoală, sâmbăta, pentru un copil adventist (Martins 
Casimiro c. Luxemburg, 1998). De asemenea, manifestarea convingerilor se 
combină cu dreptul de asociere al indivizilor fără ca statul să intervină în 
conflictele în materie de rituri din cadrul unei comunităţi religioase, dar cu 
acordarea posibilităţii de a-şi asigura propria protecţie jurisdicţională prin 
intermediul dreptului la o instanţă imparţială (Mitropolia Basarabiei c. Moldova, 
2001). Din jurisprudenţa referitoare la România, în lipsa unor hotărâri ale CEDO 
de încălcare a prevederilor art. 9, putem aminti totuşi reclamaţia înaintată de 
Martorii lui Iehova în anul 2000, care a căpătat o soluţionare amiabilă cu 
Guvernul în anul 2005, în sensul acceptării pretenţiilor invocate de cultul 
religios respectiv (Monitorul Oficial nr. 101/2007). 
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Conştientizarea importanţei drepturilor fundamentale ale cetăţenilor în 
raporturile cu autorităţile publice ale guvernării naţionale s-a realizat mai întâi 
în rândul drepturilor civile şi politice, care le-au inclus şi pe cele judiciare, 
astfel încât declaraţiile revoluţionare ale drepturilor omului din diferite state au 
consacrat drepturi esenţiale şi inerente fiinţei umane, precum  dreptul la viaţă 
sau interzicerea torturii. Pe parcursul timpului, aceste drepturi civile şi politice 
s-au concretizat mai bine în tradiţiile constituţionale comune ale statelor 
europene, obţinând garanţii judiciare tot mai puternice pentru exercitarea lor, şi, 
în plus, au făcut obiectul reglementării inter şi supranaţionale prin măsuri 
legislative, executive şi judiciare luate la nivelul guvernării europene. 

 
The relationship between citizens and public authorities of national 

governance, and the importance of their fundamental rights in these 
circumstances have become specifically obvious when referring to civil and 
political rights, including the rights before courts. Consequently, revolutionary 
declarations of human rights of the various states have consecrated essential 
and inherent to human being rights such as the right to life or the prohibition of 
torture. In time, those civil and political rights have been better materialized in 
the common constitutional traditions of the European member states, acquiring 
stronger judicial guarantees for their exercitation, and, moreover, they have been 
the object of the international and supranational settlement through legislative, 
executive and judicial measures taken at the level of  European governance. 
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Dreptul la viaţă 
Atât statele, cât şi organizaţiile europene au afirmat despre dreptul la 

viaţă, că este „primul dintre drepturile omului”, „esenţa însăşi a legii şi a 
justiţiei”, şi „valoarea supremă pe scara drepturilor omului”, făcând parte din 
„dreptul fundamental la demnitatea umană şi la integritatea persoanei”, care 
sunt inviolabile şi trebuie respectate şi protejate.1 Asumându-şi monopolul 
utilizării violenţei armate în societate, statele au garantat cetăţenilor lor 
dreptul la viaţă, mai întâi ca un principiu care nu era definit expres în lege, 
pentru ca, după cel de-al doilea război mondial, să-l consacre la nivel 
constituţional, după cum e prevăzut în legea fundamentală germană în art. 2 
din Carta Drepturilor Fundamentale ale UE (CDFUE): „… Fiecare are dreptul 
la viaţă şi la integritatea corporală… aceste drepturi nu pot fi limitate decât în 
baza unei legi”. În această formă a intrat dreptul la viaţă în tradiţiile 
constituţionale comune ale statelor membre şi a evoluat până astăzi în 
formularea dată de art. 2 din: „1. Orice persoană are dreptul la viaţă. 2. Nimeni nu 
poate fi condamnat la pedeapsa cu moartea sau executat”. Această evoluţie 
poate fi explicată nu numai prin faptul că statele, ca deţinătoare a 
monopolului violenţei, puteau decide asupra vieţii şi morţii supuşilor lor pe 
considerente de interes public, ci şi prin progresul ideilor asupra pedepsei cu 
moartea, reliefate de reglementările adoptate în cadrul Consiliului Europei. La 
început, în Convenţia adoptată în 1950 s-a putut conveni asupra următorului 
text referitor la dreptul la viaţă, care deschidea lista drepturilor civile şi 
politice prin art. 2, reflectând starea acestui drept esenţial pentru existenţa 
fiinţelor umane la acel moment: 

„1. Dreptul la viaţă al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea 
nu poate fi cauzată cuiva în mod intenţionat, decât în executarea unei sentinţe 
capitale pronunţate de un tribunal în cazul în care infracţiunea este sancţionată 
cu această pedeapsă prin lege. 

2. Moartea nu este considerată ca fiind cauzată prin încălcarea acestui 
articol în cazul în care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesară la 
forţă: 

a) pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenţei ilegale; 
b) pentru a efectua o arestare legală sau pentru a împiedica evadarea 

unei persoane deţinute legal; 
c) pentru a reprima, conform legii, tulburări violente sau o insurecţie.” 
Acest drept, aproape discreţionar al autorităţilor publice de a lua viaţa 

unei persoane în interes public în timp de conflicte armate interne şi 
internaţionale, dar şi în situaţia când legea permitea, pentru a feri societatea de 
                                                 
1 Frederic Sudre, Drept european şi internaţional al drepturilor omului, Editura Polirom, Iaşi, 
2006, p. 213. 
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consecinţele mortale ale „păcatului originar”, când anumiţi indivizi violau 
legea, era temperat în filozofia Convenţiei Europene pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (CEADOLF), prin obligaţia 
de a respecta dreptul internaţional umanitar şi prin interzicerea în art. 15 a 
derogărilor în caz de stare de urgenţă la drepturile constituind „nucleul dur” al 
drepturilor omului, constând în dreptul la interzicerea torturii (art. 3), dreptul la 
interzicerea sclaviei (art. 3) şi dreptul la legalitatea pedepselor şi a infracţiunilor 
(art. 7); în ceea ce priveşte dreptul la viaţă, care completa lista drepturilor incluse 
în „nucleul” dur al drepturilor nederogabile, art. 15 preciza măsurile derogatorii 
ale statelor în stare de urgenţă2, nu îngăduiau „nici o derogare de la art. 2, cu 
excepţia cazului de deces rezultând din acte licite de război”. Îmblânzirea 
moravurilor societăţii democratice sub influenţa concepţiilor umaniste şi 
pacifiste a făcut în ceea ce priveşte pedeapsa cu moartea să se constate progrese 
în mai multe state membre ale Consiliului Europei, exprimând o tendinţă 
generală în favoarea abolirii acesteia, astfel încât Protocolul nr. 6 la CEADOLF, 
din 1983, a introdus două reguli noi, de la care erau interzise atât derogările (art. 
3), cât şi rezervele (art.4), ceea ce dădea o forţă juridică considerabilă 
respectivelor dispoziţii formulate în termenii următori: 

„1. Abolirea pedepsei cu moartea. Pedeapsa cu moartea este abolită. 
Nimeni nu poate fi condamnat la o asemenea pedeapsă şi nici executat. 

2. Pedeapsa cu moartea în timp de război. Un stat poate să prevadă în 
legislaţia sa pedeapsa cu moartea pentru acte săvârşite în timp de război sau 
de pericol iminent de război; o asemenea pedeapsă nu va fi aplicată decât în 
cazurile prevăzute de această legislaţie şi conform  dispoziţiilor sale. Statul 
respectiv va comunica Secretarului General al CE dispoziţiile aferente legislaţiei 
în cauză”. Ulterior, în 2002, prin art. 1 al Protocolului nr. 13 adoptat la Vilnius, 
pedeapsa cu moartea a fost total abolită, inclusiv în timp de război, de la această 
dispoziţie statele neputând face nici derogări şi nici rezerve. 

Prin jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) s-a 
consacrat „preeminenţa” dreptului la viaţă în cadrul dispoziţiilor CEADOLF, 
pe care le consideră primordiale (cauza Pretty c. Regatului Unit, 2002), 
subliniindu-se „principiul caracterului sacru al vieţii protejat de Convenţie” ca 
drept suprem al fiinţei umane; cu toate acestea, dreptul la viaţă rămâne 
oarecum incert, deoarece instrumentele internaţionale europene nu definesc 
„viaţa”, ci se referă la fiinţa vie şi nu la fiinţa care urmează să se nască, astfel 
încât jurisprudenţa europeană rămâne, încă deosebit de prudentă, ca şi 
                                                 
2 Textul prevede expres că „în caz de război sau de alt pericol public ce ameninţă viaţa 
naţiunii, orice parte contractantă poate lua măsuri care derogă de la obligaţiile prevăzute de 
prezenta Convenţie, în măsura strictă în care situaţia o cere şi cu condiţia ca aceste măsuri să 
nu fie în contradicţie cu alte obligaţii care decurg din dreptul internaţional.” 
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Convenţia, cu privire la drepturile omului şi biomedicina, evitând să 
definească termenul „persoană” prin trimiterea la dreptul naţional, în care nu 
este întotdeauna clar dacă în condiţiile „dreptului la avort” avem de-a face şi 
cu un drept la viaţă al fetusului3 (Open Door ş.a. c. Irlandei, 1992). În lipsa 
unor cazuri referitoare la România în această problemă, merită să evidenţiem 
jurisprudenţa CEDO faţă de alte state europene în care s-a subliniat că „nu 
există niciun consens european în privinţa definirii ştiinţifice şi juridice a 
începutului vieţii”, iar marja de apreciere de care dispun statele nu rezolvă 
nici ea dilema echivalenţei dintre copilul deja născut, considerat „persoană” şi 
cel care urmează să se nască, lipsit de dreptul absolut la viaţă.4 La celălalt 
capăt al vieţii, instanţa supranaţională europeană s-a pronunţat însă în mod 
tranşant în sensul că art. 2 trebuie interpretat că nu poate conferi „un drept la 
moarte”, indiferent dacă aceasta ar interveni printr-un terţ sau cu asistenţa 
unei autorităţi publice în cadrul „sinuciderii asistate”5. Această soluţie s-a 
impus datorită importanţei respectării dreptului la viaţă, ca o condiţie necesară 
pentru respectarea tuturor celorlalte drepturi ale omului, statele fiind obligate 
nu numai să se abţină de a lua viaţa cuiva în mod intenţionat, ci şi de a asigura 
măsurile necesare protejării vieţii, deci răspunderii pozitive în completarea 
celei negative. 

Societăţile organizate şi civilizate nu exclud însă posibilitatea unor 
atingeri aduse dreptului la viaţă în interes general, tocmai pentru a proteja 
viaţa colectivităţilor umane, art. 2 din CEADOLF conţinând o clauză de 
excepţie conform căreia recurgerea la forţă devenită absolut necesară pentru 
apărarea ordinii publice şi care a provocat moartea, nu constituie în anumite 
cazuri o violare a legii internaţionale, cu o condiţie substanţială şi una 
procedurală; condiţia substanţială se referă la interzicerea excesului în 
folosirea forţei legale, în sensul că forţa folosită trebuie să fie strict 
proporţională cu realizarea scopului autorizat, proporţionalitatea apreciindu-se 
tocmai în funcţie de pericolul public pentru vieţile umane şi integritatea 
corporală6, iar cea procedurală implică o astfel de angajare a forţei încât 
dreptul la viaţă să fie protejat, ca şi obligaţia autorităţilor de a controla în mod 
eficace orice recurgere la forţă de către agenţii statului pentru ca responsabilii 
eventualelor excese să fie identificaţi şi pedepsiţi, mai ales dacă e vorba de 
                                                 
3 Amănunte în Florin Dorian Dăscălescu, „Controverse jurisprudenţiale internaţionale asupra 
limitei inferioare a dreptului la viaţă”, în R.D.P. nr. 4/2003, p. 107. 
4 Ionel Olteanu, Drept european al drepturilor omului, Editura Fundaţiei România de Mâine, 
Bucureşti, 2007, p. 136 şi urm. 
5 Vincent Berger, Jurisprudenţa CEDO, Ediţia a 6-a, IRDO, Bucureşti, 2008, p. 7 şi urm. 
6 După cum s-a subliniat în cazul acţiunii forţelor de securitate împotriva teroriştilor (Mc Cann c. 
Marea Britanie, 1995), al folosirii unei mitraliere pentru a dispersa manifestanţii (Gülec c. 
Turcia, 1998), a armelor automate în timpul unei percheziţii domiciliare (Gül c. Turcia, 2000) 
sau a forţei armate pentru arestare (Nachova c. Bulgaria, 2004). 
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motive rasiste în folosirea violenţei armate (art. 14), când trebuie să se dea 
dovadă de o vigilenţă deosebită7.  Precizări importante asupra protecţiei prin 
lege a dreptului la viaţă s-au adus de către jurisprudenţa constructivă a Curţii 
şi în ceea ce priveşte obligaţiile pozitive ale statului în situaţii care nu rezultă 
din folosirea forţei de către agenţii statali, ci din activităţile „normale” ale 
acestora, cum ar fi cazul vieţii persoanelor private de libertate8, cel al punerii 
în pericol a vieţii persoanelor aflate sub jurisdicţia statului în materie de 
sănătate publică (Calvelli şi Ciglio c. Italia, 2002), ca şi în materie de mediu 
(Oneryildiz, 2002); şi în aceste cazuri, este vorba atât de obligaţii substanţiale, 
ca reglementările preventive pentru protecţia vieţii bolnavilor sau informarea 
publicului cu privire la pericolele din mediu (Guerra c. Italia, 1998), cât şi de 
obligaţii procedurale, cum ar fi aceea de a institui „un sistem judiciar eficace”, 
care să permită stabilirea responsabilităţilor şi începerea urmăririi penale. 

Protecţia europeană a vieţii se aplică şi în cazul relaţiilor 
interindividuale, statul fiind obligat să ia măsuri preventive concrete pentru a-i 
feri pe cetăţenii a căror viaţă este ameninţată în mod „cert şi imediat” de 
activităţile criminale ale altora ori pentru a preveni sinuciderea deţinuţilor, 
îndatoriri pozitive cu caracter relativ, care depind de împrejurările situaţiei 
concrete şi care sunt analizate în cadrul unei anchete efective (Edwards c. 
Marea Britanie, 2002). Referitor la  abolirea totală a pedepsei cu moartea, 
merită evidenţiată interpretarea conform căreia un stat al Consiliului Europei 
care a ratificat dispoziţiile privind interzicerea pedepsei cu moartea, se face 
vinovat de încălcarea dreptului la viaţă, dacă extrădează o persoană către o ţară 
în care aceasta riscă să fie supusă pedepsei capitale, fără a obţine în prealabil 
asigurarea că nu va fi executată. În aceste condiţii, continentul nostru, care în 
trecut a cunoscut cele mai mari pierderi omeneşti prin războaiele purtate de-a 
lungul timpului, dar şi prin regimurile genocidare ale secolului XX9, se află şi 
astăzi în avanposturile mondiale ale protecţiei dreptului la viaţă.  

 
Interzicerea torturii 
Dispoziţiile constituţionale ale statelor europene sunt unanime în 

considerentele asupra integrităţii fizice şi morale a tuturor persoanelor, astfel 
că „nimeni nu poate fi supus torturii, pedepselor sau vreunui tratament 
inuman sau degradant”10; acest text a pătruns atât de adânc în cultura 
europeană a drepturilor omului, încât este identic atât în art. 3 al CEADOLF, 
cât şi în art. 4 al CDFUE, ceea ce demonstrează că alături de alte valori, 
interdicţia torturii se include în dreptul la demnitate, care ţine de identitatea 
                                                 
7 Menson c. Marea Britanie, 1999. 
8 Cipru c. Turcia, 1992. Dreptul la viaţă este încălcat inclusiv în cazul „dispariţiilor” de 
persoane deţinute de către autorităţi, reţinându-se o prezumţie de cauzalitate între dispariţie şi 
moarte (Cakici c. Turcia, 1999). 
9 Yves Ternon, Statul criminal, genocidurile secolului XX, Institutul European, Iaşi, 2002. 
10 Art. 15 din Constituţia Spaniei din 1978. 
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persoanei umane, ca fiinţă înzestrată cu raţiune şi conştiinţă, componentă a 
dimensiunii umane, a civilizaţiei şi a progresului11. Cu toate acestea, pe 
ordinea de zi a instanţelor naţionale şi internaţionale europene se află 
nenumărate cazuri de acest tip, cinci din cele o sută de acte ale CEDO 
publicate în Monitorul Oficial al României referindu-se chiar la încălcarea art. 3: 
Pantea (1996), Moldovan ş.a. (1998), Bursuc (1998), Barbu Anghelescu 
(1999) şi Melinte (2002). Interdicţia torturii face parte şi ea din categoria 
drepturilor nederogabile, beneficiind de o „prohibiţie absolută”, deoarece 
consacră una dintre valorile fundamentale ale societăţilor democratice. Nu 
este deci de mirare că în afara CEDO şi a instanţelor naţionale, sunt 
preocupate de prevenirea torturii şi a relelor tratamente atât organizaţiile 
interguvernamentale (Comitetul European pentru Prevenirea Torturii), cât şi 
cele neguvernamentale (Human Rights Watch). Pentru ca o reclamaţie 
referitoare la încălcarea art. 3 să fie admisă, iniţial era necesar ca relele 
tratamente să aibă un minim de gravitate, poziţie nuanţată de CEDO în cazul 
brutalităţilor comise de poliţie asupra unei persoane reţinute, pentru care se 
aplică principiul că, faţă de o persoană privată de libertate, orice folosire a 
forţei fizice a cărei necesitate nu este determinată în mod strict de 
comportamentul respectivei persoane, aduce atingere demnităţii umane şi 
constituie o violare a integrităţii, inclusiv în împrejurările cele mai dificile, 
cum ar fi, lupta împotriva terorismului şi a crimei organizate (Selmouni c. 
Franţa, 1999); s-a instituit astfel o prezumţie de gravitate, prin care 
judecătorul european consideră că recurgerea la forţa fizică împotriva celor 
reţinuţi atinge, în sine, minimul de gravitate cerut pentru a se aplica art. 3, 
autorităţilor publice revenindu-le datoria de a demonstra în mod convingător că 
recurgerea la forţă n-a fost excesivă nici în timpul arestării (Rehbock c. Slovenia, 
2000). Proba relelor tratamente aplicate de agenţii publici trebuie făcută „dincolo 
de orice îndoială rezonabilă”, ceea ce presupune ca reclamantul să furnizeze 
certificate medicale care să ateste violenţele corporale12. 

Din cele deja prezentate, rezultă că avem de-a face cu o obligaţie 
statală negativă de a nu aplica rele tratamente persoanelor care ţin de 
jurisdicţia lor şi cu alta pozitivă (prin combinarea art. 3 cu art. 1) de a proteja 
integritatea fizică a persoanelor lipsite de libertate, reţinute sau deţinute, dar şi 
în cadrul  relaţiilor interpersonale, prin protecţia specială a copiilor împotriva 
relelor tratamente ale rudelor13, ori atunci când există suspiciuni că un stat terţ 
a comis astfel de practici pe teritoriul statelor europene14. Merită amintit şi 
                                                 
11 Ioan Muraru, Marian Nasty Vlădoiu, Protecţia demnităţii omului ca valoare constituţională, în 
RDP nr. 3/2007, p. 1. 
12 Pantea c. României, 2003. 
13 C.L. Popescu, Jurisprudenţa CEDO (1999-2002), Editura All Beck, Bucureşti, 2003, pp. 51-71. 
14 Cum a fost cazul denunţării condiţiilor ilegale de detenţie şi anchetă pe care le-ar fi utilizat 
CIA pe teritoriul unor state europene, amănunte în Hotărârea Senatului nr. 15/2008, publicată 
în M. Of. nr. 350/2008. 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 32

faptul că funcţionarea obligaţiei procedurale de a întreprinde o anchetă 
efectivă în legătură cu alegaţiile de rele tratamente a fost absorbită în principal 
de noţiunea de recurs efectiv din art. 13 şi trebuie sancţionată în baza acestui 
articol (Berktay c. Turcia, 2001) şi este strâns legată de regula epuizării căilor 
de recurs interne inclusă în art. 35 al CEADOLF. În concepţia CEDO, 
definirea torturii se bazează pe criteriul intensităţii suferinţelor (tratamente 
inumane deosebit de grave ce provoacă suferinţe extrem de grave şi crude 
care devin astfel o deosebită infamie), pentru a o diferenţia de tratamentele 
inumane (acelea care provoacă în mod voit suferinţe mentale sau fizice de o 
intensitate deosebită) şi de tratamentele degradante (cele care umilesc 
individul în mod grosolan în faţa semenilor, îl determină să acţioneze 
împotriva voinţei şi conştiinţei sale sau îl înjosesc în proprii ochi); alt criteriu 
utilizat de instanţa de la Strasbourg în definirea torturii este cel al aprecierii 
relative a gravităţii răului tratament, care permite calificarea concretă a 
practicii abuzive incriminate şi depinde de ansamblul datelor cauzei, în 
special de durata lor, de efectele psihice sau mentale, uneori de sexul, vârsta şi 
starea de sănătate a victimei. Pe această bază, noţiunea de tortură face obiectul 
unei interpretări „evolutive” prin care acte, altădată calificate ca tratamente 
inumane şi degradante, pot fi calificate ca torturi în zilele noastre, dacă sunt 
îndeplinite criteriile generale ale intensităţii suferinţelor, intenţiei deliberate şi 
scopului determinat15, nu numai în cazul tratamentelor „publice”, ci şi a celor 
„private”, inclusiv în cazul practicilor de iniţiere aplicate unor novici16. 

Chiar dacă art. 3 al CEADOLF nu conţine şi dispoziţii exprese 
referitoare la dreptul la condiţii de detenţie determinate, justiţia europeană a 
confirmat de timpuriu regula potrivit căreia detenţia nu-l poate lipsi pe arestat 
de drepturile fundamentale, iar mai recent a instituit principiul jurisprudenţial 
al dreptului prizonierilor de a fi deţinuţi în condiţii compatibile cu respectarea 
demnităţii umane, care include pe lângă interdicţia tratamentelor degradante şi 
dreptul la respectarea vieţii private şi familiale a deţinuţilor, precum şi alte 
drepturi inerente fiinţei umane. În aceste condiţii specifice secolului XXI, în 
Europa, executarea pedepsei cu închisoarea nu trebuie să supună persoana 
unei suferinţe sau încercări de o intensitate care să depăşească nivelul 
inevitabil de suferinţă inerent detenţiei (Kudla c. Poloniei, 2000), ba mai mult, 
obligă autorităţile penitenciare la condiţii de detenţie conforme cu demnitatea 
umană, ceea ce impune condiţii de cazare şi sanitare acceptabile (Dougoz c. 
Grecia, 2001) şi eliminarea detenţiei pe „culoarul morţii” (Ilaşcu c. Moldova 
şi Rusia, 2004). În legătură cu aceste noi evoluţii ale dreptului european la 
                                                 
15 Pentru evoluţia atitudinii statelor şi oamenilor în acest domeniu, vezi Marian Bacov, Istoria 
cruzimii, Editura Punct, 1998. 
16 I. Dragoman, Elemente de legislaţie militară, drepturi şi libertăţi fundamentale, Editura 
Universităţii Naţionale de Apărare Carol I, Bucureşti, 2005, p. 39. 
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interzicerea torturii, evidenţiem pe lângă aportul CEDO, şi contribuţia 
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii, ca instituţie centrală a unui 
mecanism preventiv nejurisdicţional care, prin recomandări lipsite de forţă 
juridică obligatorie, întăreşte protecţia persoanelor lipsite de libertate şi 
completează controlul respectivei interdicţii instituite prin intermediul art. 3 al 
CEADOLF. 
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Conştientizarea importanţei drepturilor fundamentale ale cetăţenilor în 
raporturile cu autorităţile publice ale guvernării naţionale s-a realizat mai întâi 
în rândul drepturilor civile şi politice, care le-au inclus şi pe cele judiciare, astfel 
încât declaraţiile revoluţionare ale drepturilor omului din diferite state au consacrat 
drepturi esenţiale şi inerente fiinţei umane, precum interzicerea sclaviei şi a muncii 
forţate sau dreptul la libertate şi siguranţă. Pe parcursul timpului, aceste drepturi 
civile şi politice s-au concretizat mai bine în tradiţiile constituţionale comune ale 
statelor europene, obţinând garanţii judiciare tot mai puternice pentru exercitarea lor, 
şi, în plus, au făcut obiectul reglementării inter şi supranaţionale prin măsuri 
legislative, executive şi judiciare luate la nivelul guvernării europene. 

 
The relationship between citizens and public authorities of national 

governance, and the importance of their fundamental rights in these circumstances 
have become specifically obvious when referring to civil and political rights, 
including the rights before courts. Consequently, revolutionary declarations of 
human rights of the various states have consecrated essential and inherent to human 
being rights such as the prohibition of slavery and forced labour or the right to liberty 
and security. In time, those civil and political rights have been better materialized in 
the common constitutional traditions of the European member states, acquiring 
stronger judicial guarantees for their exercitation, and, moreover, they have been the 
object of the international and supranational settlement through legislative, 
executive and judicial measures taken at the level of  European governance. 
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sclaviei; munca forţată; dreptul la libertate şi siguranţă. 
Keywords: human rights; fundamental freedoms; prohibition of slavery 

and forced labour; right to liberty and security. 
                                                 
*  e-mail: iondragoman@yahoo.com 
** e-mail: alinbodescu@yahoo.com 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 35

Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate 
Până în secolul XIX unele state europene au practicat în mod legal 

sclavia, mai ales pe alte continente, iar secolul XX a fost apogeul muncii 
forţate concentraţionare1, astfel încât aceste experienţe nedemne şi inumane 
pentru popoarele civilizate, dar de înţeles în anumite condiţii istorice, au 
determinat naţiunile europene să devină susţinătoare fără rezerve ale 
convenţiilor internaţionale de interzicere a oricărui tip de servitute, introduse 
în tradiţiile constituţionale comune, care prevăd prioritatea reglementărilor 
internaţionale şi interzic munca forţată2. Nu este deci, surprinzător că în 
cadrul Convenţiei din 1950 a fost introdus şi art. 4 referitor la interzicerea 
sclaviei şi a muncii forţate, conţinând următoarele dispoziţii: 

„1. Nimeni nu poate fi ţinut în sclavie sau în condiţii de aservire. 
2. Nimeni nu poate fi constrâns să execute o muncă forţată sau 

obligatorie. 
3. Nu se consideră muncă forţată sau obligatorie în sensul prezentului 

articol: 
a) orice muncă impusă în mod normal unei persoane supusă 

detenţiei în condiţiile prevăzute de art. 5 din prezenta Convenţie 
sau în timpul în care se află în libertate condiţionată; 

b) orice serviciu cu caracter militar sau, în cazul celor care refuză 
să satisfacă serviciul militar din motive de conştiinţă, în ţările în 
care acest lucru este recunoscut ca legitim, un alt serviciu în locul 
serviciului militar obligatoriu; 

c) orice serviciu impus în situaţii de criză sau de calamităţi care 
ameninţă viaţa sau bunăstarea comunităţii; 

d) orice muncă sau serviciu care face parte din obligaţiile civile 
normale.” 

La aceste dispoziţii, art. 5 al Cartei Drepturilor Fundamentale ale UE 
(CDFUE) care a preluat textul menţionat, a adăugat şi interzicerea traficului 
de fiinţe umane din Convenţia Europol, decurgând direct din dreptul la 
demnitate umană şi având în vedere recentele evoluţii ale criminalităţii 
organizate transnaţionale, imigrarea ilegală sau reţelele constituite în scopul 
exploatării sexuale, ca formă modernă de sclavie; anexa Convenţiei Europol 
defineşte traficul de persoane în scopul exploatării sexuale ca fiind 
„supunerea unei persoane sub controlul real şi ilegal al altor persoane prin 
folosirea violenţelor sau ameninţărilor sau prin folosirea abuzivă a autorităţii, 
cu scopul exploatării prin prostituţie sau alte forme de exploatare sexuală”3. În 
                                                 
1 J. Kotek, P. Rigoulet, Secolul lagărelor, Editura LUCMAN, Bucureşti, 2000. 
2 Cum este şi art. 42 din Constituţia României. 
3 Mihaela Vrabie, Cetăţenie şi drepturi europene, Editura Tritonic, 2007, p. 28. 
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acelaşi sens, Capitolul VI al Convenţiei privind implementarea Acordului 
Schengen, care a fost integrat acquis-ului comunitar şi reprezintă o formă de 
protecţie a drepturilor fundamentale în UE, conţine în art. 27 dispoziţii 
referitoare la reţelele constituite în vederea migraţiei ilegale, prin care „Părţile 
contractante îşi asumă obligaţia de a impune sancţiuni corespunzătoare 
oricărei persoane care, în scopul obţinerii de avantaje financiare, facilitează 
sau încearcă să faciliteze pătrunderea pentru o persoană străină sau staţionarea 
acesteia pe teritoriul unuia din statele contractante cu încălcarea legilor 
acestuia.” Astfel de reguli s-au impus, nu pentru a feri lumea europeană 
civilizată de asaltul migraţionist al persoanelor din ţări subdezvoltate, ci 
pentru că într-adevăr migraţia ilegală a devenit o ameninţare serioasă la 
adresa păcii şi securităţii, dar şi a drepturilor omului. 

La Strasbourg s-a format în timp şi o jurisprudenţă referitoare la 
munca forţată sau obligatorie4 prin care s-a stabilit că aceasta presupune o 
constrângere fizică sau morală (ceea ce nu este cazul unui avocat obligat să 
asiste gratuit o persoană arestată preventiv, Van der Mussele c. Belgia, 1983), 
în timp ce excepţiile de la această interdicţie se bazează pe „ideile dominante 
de interes general, de solidaritate socială şi de normalitate” (cum ar fi 
obligaţia de a îndeplini un serviciu de pompier, Karlheinz Schmidt c. 
Germania, 1994) care nu trebuie să fie discriminatorii, nici prin natura şi nici 
prin aplicarea lor (Spotl c. Austria, în legătură cu serviciul civil ca alternativă 
la cel militar pentru persoanele care au formulat obiecţii de conştiinţă). Nici 
justiţia naţională nu s-a confruntat prea des în ultimele decenii cu această 
problematică în statele europene. Cu toate acestea, România a fost acuzată în 
câteva cazuri de încălcarea art. 4, fără ca instanţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului (CEDO) să constate confirmarea pretenţiilor reclamanţilor. 
Astfel în cazul Beian c. României, (Monitorul Oficial nr. 616/2008), reclamantul 
a fost chemat la efectuarea serviciului militar în 1953, dar nu i s-a permis să 
participe la instrucţia militară, ci a fost trimis până în 1955 în mai multe 
unităţi militare, ca muncitor în construcţii în cadrul Direcţiei Generale a 
Serviciului Muncii (DGSM), din cauză că tatăl său s-a opus colectivizării 
terenurilor agricole; după ce Legea 309/2002 a recunoscut munca efectuată în 
cadrul DGSM ca fiind forţată şi a instituit măsuri reparatorii, reclamantului i 
s-a refuzat acordarea drepturilor cuvenite, pe motiv că nu-şi efectuase 
serviciul militar într-o unitate militară subordonată DGSM. Instanţa 
europeană i-a respins cererea, deoarece în competenţa sa intră doar 
reclamaţiile care se referă la evenimente ce au avut loc după intrarea în 
vigoare a Convenţiei pentru România, astfel încât invocarea art. 4 din 
Convenţie este incompatibilă ratione temporis cu prevederile Convenţiei şi 
trebuie respinsă conform art. 35, alin. 3 şi 4 din Convenţie. 
                                                 
4 Definită ca orice muncă sau serviciu cerute de la un individ sub ameninţarea unei pedepse 
oarecare şi pentru care respectiva persoană nu s-a oferit de bunăvoie. 
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Dreptul la libertate şi siguranţă 
Încă în 1789 se proclama în art. 7 al Declaraţiei franceze a drepturilor 

omului şi cetăţeanului că „nimeni nu poate fi acuzat, arestat sau deţinut, cu 
excepţia cazurilor stabilite de lege şi potrivit formelor indicate de aceasta”. 
Peste timp, după ce acest drept esenţial al omului a penetrat toate constituţiile 
statelor europene, art. 6 din CDFUE avea să proclame lapidar că „orice 
persoană are dreptul la libertate şi la securitate”, iar art. 5 din Convenţia 
Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale (CEADOLF) avea o formă mai elaborată: 

„1. Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni nu 
poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepţia următoarelor cazuri şi potrivit căilor 
legale: 

a) dacă este deţinut legal pe baza condamnării pronunţate de un 
tribunal competent; 

b) dacă a făcut obiectul unei arestări sau al unei deţineri legale pentru 
nesupunerea la o hotărâre pronunţată, conform legii, de către un tribunal ori în 
vederea garantării executării unei obligaţii prevăzute de lege; 

c) dacă a fost arestat sau deţinut în vederea aducerii sale în faţa 
autorităţii judiciare competente, sau când există motive verosimile de a bănui 
că a săvârşit o infracţiune sau când există motive temeinice de a crede în 
necesitatea de a-l împiedica să săvârşească o infracţiune sau să fugă după 
săvârşirea acesteia; 

d) dacă e vorba de detenţia legală a unui minor, hotărâtă pentru 
educaţia sa sub supraveghere sau despre detenţia sa legală, în scopul aducerii 
sale în faţa autorităţii competente; 

e) dacă este vorba despre detenţia legală a unei persoane susceptibile 
să transmită o boală contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui 
toxicoman sau a unui vagabond; 

f) dacă este vorba despre arestarea sau detenţia legală a unei persoane 
pentru a o împiedica să pătrundă în mod ilegal pe un teritoriu sau împotriva 
căreia se află în curs o procedură de expulzare sau de extrădare. 

2. Orice persoană arestată trebuie să fie informată, în termenul cel mai 
scurt şi într-o limbă pe care o înţelege, asupra motivelor arestării sale şi 
asupra oricărei acuzaţii aduse împotriva sa. 

3. Orice persoană arestată sau deţinută în condiţiile prevăzute de par.1, 
lit. c din prezentul articol, trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau 
a altui magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuţiilor judiciare şi 
are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul 
procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanţii care să 
asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere.  
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4. Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau deţinere are 
dreptul să introducă un recurs în faţa unui tribunal pentru ca acesta să statueze 
într-un termen scurt asupra legalităţii deţinerii sale şi să dispună eliberarea sa 
dacă deţinerea este ilegală. 

5. Orice persoană care este victima unei arestări sau a unei deţineri în 
condiţii contrare dispoziţiilor acestui articol are dreptul la reparaţii.” 

Istoria dreptului la libertate şi siguranţă este legată de profunzimea şi 
puterea tradiţiei europene constituţionale nescrise şi urcă în timp dincolo de 
Revoluţia franceză şi cea engleză până la Magna Carta Libertatum şi dincolo 
de aceasta5, la principiile dreptului roman ca rădăcini adânci ale dreptului 
european al drepturilor omului (DEDO), în care doar legea reglementează 
procedura de habeas corpus  pentru punerea imediată la dispoziţia autorităţii 
judiciare a oricărei persoane arestată ilegal. Făcând parte din categoria 
drepturilor civile derogabile condiţionale judiciare, dreptul la libertate şi 
siguranţă vizează protejarea libertăţii fizice a persoanei împotriva oricărei 
arestări sau detenţii abuzive ori arbitrare şi, în ciuda vechimii sale,  mai este 
adesea încălcat datorită relativităţii sale şi interpretărilor ce i se dau, astfel 
încât jurisprudenţa supranaţională a avut nenumărate ocazii de a-l preciza. De 
altfel, multe state au făcut rezerve la acest drept cu ocazia ratificării 
Convenţiei, cum a fost şi cazul României,6 care şi-a retras rezerva în 2004. 
Mai mult decât alte instrumente internaţionale, art. 5 par. 1 din Convenţie este 
mai precis, stabilind cele şase cazuri în care privarea de libertate este 
autorizată, listă considerată exhaustivă şi interpretată restrictiv, în sensul că 
statele nu dispun decât de o marjă extrem de mică de apreciere în aplicarea 
art. 5 (Engel ş.a. c. Olanda, 1976); iar distincţia între privarea de libertate şi 
restrângerea libertăţii nu este decât una de grad sau intensitate, iar nu de 
natură sau esenţă (Guzzardi c. Italia, 1980), privarea de libertate trebuind să fi 
respectat „căile legale” şi să fi fost „reglementară” (Winterwerp c. Olanda, 
1979), condiţii pe care România le-a îndeplinit în timp, abia după revizuirea 
constituţională din 2003. 

Jurisprudenţa CEDO a extins aplicarea art. 5 şi în cazul „dispariţiilor 
involuntare” de persoane (Kurt c. Turcia, 1998) şi a precizat garanţiile 
                                                 
5 John Warwick Montgomery, Drepturile omului şi demnitatea umană, Editura Cartea Creştină, 
Oradea, 2004, p.52. 
6 Rezerva constă în declaraţia făcută prin legea de ratificare (Monitorul Oficial nr. 135/1994) 
că art. 5 al Convenţiei nu va împiedica aplicarea de către România a Decretului nr. 976/1968 
care reglementa sistemul disciplinar militar, cu condiţia ca durata privării de libertate decisă 
de comandanţi să nu depăşească termenul de 15 zile, amănunte în I. Dragoman, Drepturile 
omului şi forţele armate, Editura CH Beck, Bucureşti, 2006, p.70. 
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acordate persoanelor private de libertate, ca o protecţie jurisdicţională despre 
care însăşi instanţa europeană afirmă că este esenţială pentru a reduce riscul 
de arbitrar şi a asigura preeminenţa dreptului, garanţii constând în dreptul de a 
fi prezentat fără întârziere în faţa unui judecător7 şi cel de a fi judecat într-un 
termen rezonabil sau eliberat8. În sfârşit, art. 5, par. 4 garantează dreptul de a 
intenta o acţiune în justiţie în scopul de a obţine „în termen scurt” o decizie cu 
privire la legalitatea detenţiei9, iar art. 5, par. 5 prevede, în plus, dreptul la 
reparaţie10. Din cele o sută de cazuri referitoare la România publicate ca acte 
ale CEDO în Monitorul Oficial, doar în unul s-a stabilit că s-a încălcat dreptul 
la libertate şi siguranţă, dar în majoritatea aspectelor prevăzute de paragrafele 
art. 5, în alte patru cazuri neexistând condiţiile pentru ca cererea reclamanţilor 
să fie satisfăcută (Şandor, Sissanis, Spânu şi Kaya). Astfel, în cauza Pantea 
împotriva României, reclamantul a sesizat în 1995 Comisia Europeană a 
Drepturilor Omului că arestarea sa preventivă şi menţinerea sa în arest 
preventiv în 1994 în urma unei altercaţii cu o altă persoană au fost contrare 
dispoziţiilor art. 5 din Convenţie şi că în cursul perioadei de arestare a fost 
supus la rele tratamente, contrare art. 3 din Convenţie; plângerea a fost trimisă 
Curţii în 1998 care a declarat-o admisibilă în 2001. După cercetarea 
observaţiilor scrise ale reclamantului şi Guvernului cu privire la fondul 
cauzei, Secţia a doua a CEDO a pronunţat în unanimitate în 2003 următoarea 
hotărâre publicată în Mon. Of. nr. 1150/2004, cu efecte importante ulterioare 
asupra respectării în România a dreptului la libertate şi la siguranţă: a existat o 
încălcare a art. 3 din Convenţie, atât sub aspectul tratamentelor la care a fost 
supus reclamantul în perioada arestării sale preventive, cât şi sub cel al 
anchetei efective ce ar fi trebuit realizată de autorităţi cu privire la 
tratamentele menţionate; a existat o încălcare a art. 5 par. 1 din Convenţie, 
atât ca urmare a arestării reclamantului în absenţa unor motive temeinice de a 
crede în necesitatea de a-l împiedica să fugă după săvârşirea unei infracţiuni, 
cât şi prin menţinerea lui în stare de arest preventiv după expirarea mandatului 
de arestare; a fost încălcat art. 5, alin. 3 din Convenţie (celeritatea judecării 
arestării); a fost încălcat art. 5, alin. 4 din Convenţie (dreptul la recurs 
împotriva arestării); a fost încălcat art. 5, al. 5 din Convenţie (despăgubirea 
                                                 
7 Care impune o obligaţie de celeritate şi limitează perioada de arestarea preventivă fără 
control judiciar (Brogan c. Regatului Unit, 1988). 
8 Prin care se ridică problema duratei detenţiei provizorii (Neumeister c. Austria, 1968). 
9 Instanţa precizează că garanţiile procedurale cerute de art. 5, par. 4 nu sunt în mod necesar 
identice cu cele prescrise de art. 6, par. 1, dreptul la o instanţă echitabilă, deşi în practică ele 
sunt adesea analizate identic. 
10 Ceea ce implică existenţa unei căi de atac eficace în dreptul intern (Sasik. C. Turcia, 1997). 
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victimei unei arestări abuzive); a fost încălcat art. 6 (dreptul la un proces 
echitabil), atât în ceea ce priveşte judecarea în mod echitabil (par. 1), cât şi în 
ceea ce priveşte dreptul arestatului la apărare (par. 3, lit. c); nu a fost încălcat 
art. 8 din Convenţie (dreptul la respectarea vieţii private şi de familie). 
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Astăzi, ameninţările împart o caracteristică importantă cu ameninţările din 
trecut. Un principiu fundamental al militarilor este evitarea punctelor tari şi 
concentrarea asupra vulnerabilităţilor, care vor cauza în mod rapid şi decisiv 
înfrângerea adversarului. Adversarii zilelor noastre, incluzând în această 
categorie deopotrivă atât state, cât şi actorii nonstatali, pot acţiona în cadrul 
unor sisteme de tip federativ, interconectate, complexe şi adaptative, care 
depăşesc limitele frontierelor geografice. 

 
Contemporary threats share an important characteristic with past threats. 

A timeless and fundamental principle of the profession of arms is to avoid the 
strengths and focus on the vulnerabilities that will most rapidly and decisively 
cause the opponent’s defeat. Today's adversaries, including both state and non-
state actors, can operate within a federation of networked, complex, adaptive 
systems that extend beyond geographic boundaries. 
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Mediul de securitate în care sunt obligaţi să evolueze actorii 

internaţionali, statali sau nonstatali, arată în mod diferit faţă de cel cunoscut 
până la atacul terorist din 11 septembrie 2001. 

Descurajarea strategică nucleară a reprezentat o condiţie sine qua non 
în timpul războiului rece, în timp ce noul mediu de securitate reclamă o 
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abordare mai nuanţată, dependentă de acţiunile preventive, de descurajare 
convenţională şi de menţinerea unui echilibru între intervenţiile paşnice şi 
cele de aplicare a puterii militare1. 

Astfel, din punct de vedere militar, menţinerea securităţii statelor, 
uniunilor sau alianţelor era privită ca pe o acţiune în care actorii de pe scena 
internaţională încercau să se anihileze reciproc, opunând unii împotriva 
celorlalţi mijloace distructive echivalente. 

Noul mediu de securitate se remarcă, deopotrivă, prin apariţia de noi 
state care încearcă să-şi creeze un arsenal militar puternic şi să joace un rol 
mai important pe arena internaţională (cazul Iranului), dar şi prin escaladarea 
ameninţărilor de tip terorist, exercitate de diferite organizaţii independente sau 
susţinute din umbră de către anumite ţări. 

Informaţia şi economia, sub presiunea unor nuclee în expansiune, se 
globalizează, în timp ce entităţile umane se bat în continuare pentru a-şi 
moderniza, actualiza sau păstra identitatea2. 

Cele mai mari ameninţări la adresa noului mediu de securitate sunt 
reprezentate de reacţiile violente îndreptate împotriva tendinţei de creare a 
unui sistem internaţional unic al pieţei economice, materializat prin libera 
circulaţie a mărfurilor, investiţiilor financiare, producţia de bunuri, precum şi 
de răspândirea rapidă a ideilor, ideologiilor, culturii, favorizată de progresul 
informaţional al tehnologiilor din domeniul informaticii şi comunicaţiilor. 

În mod evident, soluţiile de prevenire a conflictelor trebuie să fie de natură 
politică, economică, socială şi, doar în ultimă instanţă, de natură militară. 

Rolul forţelor militare nu este să rezolve toate problemele sociale, 
politice sau economice, ci acela de a câştiga timp.3  

Câştigarea timpului cu ajutorul forţelor militare se realizează nu prin 
operaţii militare violente, ci prin măsuri de prevenire a crizelor, sprijinirea 
eforturilor autorităţilor din zonele de conflict sau prin acţiuni de stopare a 
ameninţărilor venite din partea altor state, care ar putea încerca să profite de 
evoluţiile negative dintr-o anumită regiune. 

 
Insurgenţa, gherila, terorismul 
Insurgenţele, războaiele de gherilă şi terorismul reprezintă probleme cu 

care naţiunile s-au luptat timp de mulţi ani, dar ce reprezintă cu adevărat 
aceşti termeni? De curând, termeni ca atacuri, metode sau conflicte asimetrice 
                                                 
1 Edward A. Smith, Effects based operations - Applying Network Centric Warfare in Peace, 
Crisis, and War, CCRP Publication Series, www.au.af.mil/au/awc/awcgate/ccrp., p. 47. 

2 Gl.dr. Mircea Mureşan, gl.bg. (r) dr. Gheorghe Văduva, Războiul viitorului, viitorul 
războiului, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2004, p. 12. 

3 Edward A. Smith, op. cit., p. 51. 
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au fost folosiţi în cazul conflictelor în care cei doi oponenţi nu au aceeaşi forţă 
sau organizare. Dar aceşti termeni noi au acelaşi înţeles pe care îl aveau vechii 
termeni sau descriu ceva diferit?  

Un punct de plecare în încercarea de a înţelege termenul asimetrie îl 
reprezintă lămurirea termenilor gherilă, insurgenţă şi terorism. Diferenţa 
dintre luptătorii de gherilă şi terorişti este definită în lucrarea Terrorism: the 
failed response, de Geoffrey L. Williams şi Alan L. Williams. Cei doi afirmă 
că luptătorii de gherilă au organizare militară şi luptă împotriva forţelor 
guvernamentale pentru a elibera zonele rurale, după care stabilesc instituţii în 
zonele eliberate şi se angajează în activităţi politice la vedere4. 

Teroriştii operează în formaţii mici şi sunt stabiliţi în oraşe, încercând 
să nu angajeze lupta cu forţele guvernamentale. Când discutăm de metodele 
folosite de aceste grupuri lucrurile se complică, deoarece uneori, luptătorii de 
gherilă folosesc terorismul ca mod de atingere a scopurilor. Pe de altă parte, 
teroriştii folosesc foarte rar tacticile de gherilă datorită locaţiilor pe care le 
folosesc şi, mai ales, din cauza lipsei de sprijin din partea populaţiei. 

Această clasificare este prea deschisă pentru a putea include toate 
grupările teroriste sau de gherilă. Putem lua ca exemplu IRA sau ETA şi 
campaniile lor de bombardare a ţintelor civile sau folosirea lunetiştilor 
împotriva forţelor de securitate în zonele rurale ale Irlandei de Nord şi ale 
Spaniei. Avem oare de a face cu gherile care folosesc terorismul sau de 
terorişti care folosesc tactici de gherilă?5 

Un alt exemplu care ne dă o imagine mai clară a diferenţei dintre 
grupările de gherilă şi terorişti este cel al lui Che Guevara. Che Guevara 
credea că operaţiile de gherilă în oraşe pot fi duse doar de formaţiuni mici din 
cauza ameninţărilor din partea forţelor guvernamentale.6  

Acest lucru duce la apariţia termenului de gherilă urbană, fapt ce 
măreşte confuzia în cazul clasificării grupurilor insurgente. Carlos 
Marighella, un teoretician de marcă în domeniu, defineşte gherila urbană, în 
textul său Minimanual, astfel „gherila urbană reprezintă o persoană înarmată 
care luptă împotriva dictaturii militare utilizând metode neconvenţionale. Un 
revoluţionar şi un patriot ardent, el este un luptător pentru eliberarea ţării sale, 
un prieten al poporului şi al libertăţii”7. 

                                                 
4 Geoffrey L.Williams, Alan L. Williams, Terrorism: the failed response, The Institute for 

European Defence and Strategic Studies, London, 1996, p. 18. 
5 Maj. Magnus Lindstrom, The use of effects based operations in asymmetric conflicts, 

Faculty of the U.S. Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, 
http://stinet.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc.pdf, 2004, p. 21. 

6 Bard E. O’Neill, Insurgency & Terrorism Inside Modern Revolutionary Warfare, Herndon, 
VA: Brassey’s inc. 1990, http://books.google.ro/books, p. 26. 

7 Carlos Marighella, Minimanual of the Urban Guerrilla,  
  www.ballistichelmet.org/school/urban_warfare.pdf, p. 1. 
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Descrierea lui Marighella concordă cu definiţia comună a gherilei, dar 
în paragraful următor, definiţia sa alunecă spre terorism datorită alegerii sale 
în privinţa ţintelor: „Gherila urbană urmăreşte un scop politic şi va ataca 
numai guvernul, marii oameni de afaceri şi imperialiştii străini”8. 

Ţinta este importantă pentru stabilirea liniei de demarcaţie dintre un tip 
de acţiune şi celălalt. Astfel, ţintele teroriştilor sunt civili neînarmaţi. 
Alegerea civililor ca ţinte reprezintă o problemă politică pentru terorist; 
nimeni nu doreşte să fie definit ca terorist, preferând termenul de luptător 
pentru libertate, un termen care se referă la ceea ce doresc să realizeze şi nu la 
metodele folosite. 

Dacă civilii neînarmaţi sunt ţinta, atunci ce doresc teroriştii sau 
luptătorii pentru libertate să realizeze prin inducerea terorii în rândul 
populaţiei locale sau a altor ţări?  

Dintr-o altă perspectivă asupra acestei probleme, introducem termenul 
de insurgenţă prin care dorim să reprezentăm folosirea violenţei pentru 
obţinerea schimbării. 

Termenul terorism de insurgenţă poate avea următoarele dimensiuni: 
dimensiunea antiregim, dimensiunea reglatoare şi dimensiunea transnaţională. 
Strategia terorismului folosită de insurgenţe are trei obiective conectate cu 
cele trei dimensiuni de mai sus: provocarea fricii sau slăbirea moralului 
forţelor aflate la putere; mobilizarea suportului popular din partea localnicilor; 
publicitatea internaţională pentru a obţine recunoaşterea legitimităţii 
scopurilor insurgenţilor9. 

Frica indusă de terorist este folosită pentru a crea în mod indirect o 
reacţie militară exagerată şi astfel să obţină o reacţie a populaţiei sau a cuiva 
din afara ţării. Această reacţie secundară va duce la atingerea scopului final al 
teroristului. 

Naţiunile Unite – ONU au încercat să definească terorismul pentru a 
putea folosi contramăsuri internaţionale eficiente, dar au eşuat din cauză că 
ceea ce pentru un stat reprezintă terorist pentru un alt stat reprezintă luptător 
pentru libertate. Chiar dacă nu s-a ajuns la un acord asupra definiţiei, ONU 
are o Academic Consensus Definition ce este uşor de înţeles, pentru că 
„terorismul este o metodă ce foloseşte acţiuni violente repetate ce inspiră 
anxietate, purtate de indivizi, grupuri sau stat (semi-) clandestine, în scopuri 
particulare, criminale sau politice, urmând calea lovirii altor ţinte decât cele 
principale. Victimele umane care cad pradă violenţei sunt în general alese 
întâmplător (ţinte de oportunitate) sau selectate dintr-un segment ţintă a 
populaţiei (ţinte reprezentative sau simbolice) şi servesc drept generatoare de 
                                                 
8 Ibidem, p. 2. 
9 Maj. Magnus Lindstrom, op. cit., p. 23. 
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mesaje. Comunicarea bazată pe ameninţare şi violenţă, între terorist 
(organizaţie), victime (primejduite) şi ţinta principală este folosită pentru a 
manipula ţinta principală (audienţa), transformând-o într-o ţintă a terorii,  
a cererilor, a atenţiei, în funcţie de scopul urmărit: intimidarea, coerciţia  
sau propaganda”10. 

Potrivit legislaţiei naţionale în domeniu – Legea nr. 535/2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului – terorismul reprezintă ansamblul de 
acţiuni şi/sau ameninţări care prezintă pericol public şi afectează securitatea 
naţională, având următoarele caracteristici: sunt săvârşite premeditat de 
entităţi teroriste, motivate de concepţii şi atitudini extremiste, ostile faţă de 
alte entităţi, împotriva cărora acţionează prin modalităţi violente şi/sau 
distructive; au ca scop realizarea unor obiective specifice, de natură politică; 
vizează factori umani şi/sau factori materiali din cadrul autorităţilor şi 
instituţiilor publice, populaţiei civile sau al oricărui alt segment aparţinând 
acestora; produc stări cu un puternic impact psihologic asupra populaţiei, 
menit să atragă atenţia asupra scopurilor urmărite.  

Aceste definiţii răspund totodată şi întrebării de ce teroriştii induc 
teroarea în rândul populaţiei locale sau a altor ţări. Este interesant să vedem 
cum terorismul, războiul de gherilă şi insurgenţa se interconectează. 

În lucrările de specialitate, insurgenţa este văzută ca un termen generic 
ce include războiul de gherilă şi terorismul. Implicit, insurgenţa este conectată 
la ţeluri sau la scopul final, iar războiul de gherilă sau terorismul sunt metode 
de a le atinge în funcţie de situaţie. 

O perspectivă asupra insurgenţei, care sprijină această idee, este dată 
de Donald W. Hamilton în lucrarea sa The Art of Insurgency, American Military 
Policy and the Failure of Strategy in Southeast Asia. El identifică trei unelte 
principale folosite în insurgenţă: operaţiile de gherilă, terorismul selectiv şi 
diversiunea politică. Când ia în discuţie rezultatul unei insurgenţe, el declară 
că o schimbare socială aproape totală urmează înfrângerii unui regim autoritar 
de către o insurgenţă. Rolul populaţiei este accentuat de Hamilton care susţine 
că „fără suportul poporului nu există intenţie revoluţionară, deci nu există 
insurgenţă. Insurgenţa poate fi, în mod intrinsec şi extrinsec, o răscoală 
socială, şi poate avea sponsori interni, sau externi”11. 

Dacă teroristul are ca ţinte populaţia sau civilii nevinovaţi, suportul 
insurgenţei în rândul populaţiei se diminuează şi nu va mai permite obţinerea 
succesului. 

Insurgenţa este un termen generic ce include războiul de gherilă şi 
terorismul ca metode de a atinge un scop dorit, dar care este relaţia acestor 
termeni cu asimetria? 
                                                 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Definition_of_terrorism. 
11 Maj. Magnus Lindstrom, op. cit., p. 24. 
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Asimetria conflictelor 
Definiţia SUA dată asimetriei, potrivit Joint Doctrine Encyclopedia 

(1997) descrie termenul ca având la bază superioritatea SUA, când vine vorba 
de atacarea punctelor slabe ale adversarului. Termenul „ameninţare 
asimetrică”, aşa cum a fost definit în Joint Warfare of the Armed Forces of 
the United States, ia în considerare ambele părţi participante la conflict. 

Ameninţările asimetrice împart o caracteristică importantă cu 
ameninţările din trecut. Astfel, înfrângerea oponentului se realizează prin 
evitarea punctelor tari şi concentrarea pe vulnerabilităţile acestuia. 
Capabilităţile puterii militare americane fac dificilă, pentru orice adversar, 
opunerea unei forţe simetrice, care să fie sensibil egală cu cea a Statelor 
Unite. Forţele Armate ale SUA trebuie, ca atare, să se aştepte ca grupurile 
statale sau nonstatale să caute să exploateze această asimetrie şi să se 
focalizeze pe vulnerabilităţile SUA. Comandanţii trebuie să anticipeze 
ameninţările asimetrice în pregătirea şi ducerea operaţiilor întrunite, 
multinaţionale şi a celor interagenţii12. 

Marea Britanie utilizează o altă definiţie care poate ajuta la explicarea 
termenului de asimetrie. 

Prin urmare, atacul asimetric reprezintă acţiunile întreprinse de entităţi 
statale sau nonstatale (prietene sau adversare), pentru a învinge un oponent, 
evitând punctele tari ale acestuia şi exploatarea punctelor slabe, percepute 
prin analizarea diferenţelor în strategii, doctrine, organizare şi capabilităţi. 
Astfel de acţiuni pot provoca, prin planificare sau prin acţiunea însăşi, efecte 
disproporţionate, iniţiatorul câştigând astfel un avantaj pe care nu l-ar fi putut 
obţine prin metode convenţionale13. 

Atunci când ne referim la vulnerabilităţi şi puncte tari, putem să 
exemplificăm acest aspect prin referirea la utilizarea unor strategii şi tactici 
diferite, arme de distrugere în masă, absenţa apărării împotriva rachetelor 
balistice cu rază lungă de acţiune sau creşterea incidenţei fenomenului 
sinuciderilor cu automobile capcană sau a terorismului. 

Cu aceste reguli de bază stabilite mai sus, cineva se poate întreba dacă 
un conflict asimetric este un conflict în care ambele părţi sau poate numai una 
dintre ele foloseşte atacuri sau ameninţări asimetrice? Şi dată fiind critica 
asimetriei, cum ar arăta un conflict asimetric?  

Edward A. Smith, în cartea sa Effects Based Operations Applying 
Network Centric Warfare in Peace, Crises, and War14, include atât gradul de 
înzestrare, cât şi dorinţa de a lupta, aşa cum se poate observa în figura 1. 
                                                 
12 JP 1, Joint Warfare of the Armed Forces of the United States, 
    http://www.bits.de/NRANEU/others/jp-doctrine/jp1(00).pdf, 2000, p. II-3. 
13 Maj. Magnus Lindstrom, op. cit., p. 25. 
14 Edward A. Smith, op. cit., p. 34. 
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Fig. 1  Definiţia unui conflict asimetric 
 
Această definiţie accentuează importanţa dorinţei, arătând că dorinţa 

este mai importantă decât înzestrarea când vine vorba de probabilitatea 
succesului într-un conflict asimetric. 

Smith prezintă o ecuaţie a probabilităţii care spune: „Probabilitatea 
succesului = Înzestrare x Dorinţă2 ” 15. 

Dorinţa este relativă şi este percepută ca dorinţa fiecărui oponent. Cu 
cât este mai determinat adversarul, cu atât are mai puţină nevoie de o 
înzestrare completă pentru a reuşi. Această definiţie concluzionează că dacă 
luptătorul mai puternic va continua să lupte împotriva înzestrării deja precare a 
adversarului mai slab, în timp ce aceasta întăreşte determinarea acestuia din urmă, 
luptătorul puternic nu va câştiga până când nu sunt eliminate toate mijloacele de 
luptă ale adversarului mai slab. Dacă adversarul mai slab se concentrează asupra 
slăbirii determinării adversarului puternic are mari şanse de a câştiga. 

În acest sens, experienţa SUA în Vietnam sau cea sovietică din 
Afganistan sunt exemple edificatoare despre modul în care probabilitatea de 
succes este dependentă de cei doi factori: înzestrare şi dorinţă. 

Exemplele mijloacelor pe care adversarul mai slab le poate folosi 
include toate metodele de terorism. Când oamenii sunt gata să moară ca 
sinucigaşi în atentate cu bombă este foarte dificil de apreciat dacă acel inamic 
poate fi cucerit prin eliminarea mijloacelor sale de luptă. Trebuie să existe o 
metodă de a elimina dorinţa sa de a lupta. Aceasta poate fi dezvoltată prin 
adoptarea conceptului de operaţii bazate pe efecte atât în planificarea 
operaţională, cât şi în desfăşurarea acţiunilor de luptă. 

 
Mediul operaţional 
Adversarii zilelor noastre, incluzând în această categorie deopotrivă 

atât state, cât şi actori nonstatali, pot acţiona în cadrul unor sisteme de tip 
federativ, interconectate, complexe şi adaptative, care depăşesc limitele 
frontierelor geografice. Aceşti adversari nu pot fi definiţi numai în termenii 
                                                 
15 Ibidem, p. 39. 
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capabilităţilor lor militare. Mai degrabă ei trebuie definiţi, identificaţi şi 
neutralizaţi acţionându-se simultan asupra sistemelor lor politice, militare, 
economice, sociale, informaţionale şi de infrastructură. 

Factorii catalizatori, care au contribuit la configurarea acestui mediu 
operaţional complex şi la schimbarea, în mod fundamental, a felului în care se 
poartă astăzi războiul, pot fi consideraţi: globalizarea, revoluţia informaticii, 
redefinirea adversarilor şi micşorarea forţelor militare (facilitată de adoptarea 
unor mijloace de luptă bazate pe tehnologiile de vârf). 

Astfel, sistemul economic mondial al pieţelor libere, sistemele de 
comunicaţii şi omniprezenţa mass-media au extins responsabilităţile asigurării 
securităţii dincolo de preocupările eminament militare. 

Revoluţia informaticii a permis dezvoltarea fără precedent a vitezei de 
difuzare a informaţiilor atât pentru forţele desemnate să asigure stabilitatea 
regională sau globală, cât şi pentru adversarii acestora. 

Decalajul imens existent între posibilităţile convenţionale de a purta un 
război (o armată împotriva altei armate) ale diferitelor entităţi statale şi non-
statale a determinat extinderea conflictelor în domenii considerate 
imprevizibile, în cadrul cărora operaţiile militare, desfăşurate de-a lungul 
perioadei de război rece, nu mai sunt eficiente. 

De asemenea, prin micşorarea dimensiunii forţelor militare, păstrându-se 
în acelaşi timp puterea distructivă sau chiar mărindu-se, s-a obţinut 
demasificarea acestora şi câştigarea eficacităţii în îndeplinirea misiunilor. În 
acelaşi sens, aceste forţe militare trebuie să acţioneze întrunit, să-şi 
armonizeze eforturile cu cele întreprinse la nivelul agenţiilor guvernamentale 
şi non-guvernamentale, precum şi cu cele ale forţelor multinaţionale. 

Combinarea tuturor acestor factori a condus la adoptarea unei abordări 
integrate a managementului crizelor, prin care se urmăreşte sincronizarea 
planificării şi operaţiilor militare cu cele desfăşurate de agenţiile sau 
organizaţiile guvernamentale şi nonguvernamentale, naţionale şi 
internaţionale, în scopul îndeplinirii în comun a obiectivelor. 

Operaţiile întrunite împotriva adversarilor contemporani necesită 
unitate de efort în cadrul planificării şi execuţiei desfăşurate împreună cu 
partenerii de la nivelul agenţiilor guvernamentale sau nonguvernamentale, 
naţionale şi internaţionale, care nu se află sub autoritate militară. 

Pentru a face faţă provocărilor lansate de noul tip de adversari, 
acţiunile întreprinse împotriva acestora trebuie să fie întrunite, interagenţii şi 
multinaţionale. 

Acest efort se bazează pe obţinerea unei conştientizări situaţionale 
comune16 asupra scopului strategic pentru: managementul situaţiilor de criză, 
                                                 
16 Cdor.dr. Alexandru Găluşcă, lt.col. Adrian Ricu, Managementul informaţiilor şi cunoaşterii – 

consideraţii preliminare, Gândirea Militară Românească, nr. 5 septembrie/octombrie 2008, 
Editura Statului Major General, Bucureşti. 
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îndeplinirea obiectivelor relevante, cunoaşterea exactă a mediului operaţional 
şi armonizarea acţiunilor întreprinse. 

Mediul operaţional este definit de spaţiul aerian, terestru, maritim, 
cosmic şi atributele asociate adversarilor, aliaţilor şi neutrilor (sistemul 
politic, organizarea militară, dezvoltarea economică, socială, a infrastructurii, 
informaţională etc)17. 

O abordare bazată pe efecte a operaţiilor urmăreşte să dezvolte o 
conştientizare situaţională comună asupra mediului operaţional la nivelul 
tuturor membrilor structurilor instituţionale ce compun echipa întrunită şi 
multinaţională, în scopul obţinerii unităţii de efort. Acest aspect asigură 
comandanţilor o imagine completă a provocărilor cărora trebuie să le facă faţă 
şi cea mai bună configurare a capabilităţilor pe care trebuie să le utilizeze în 
mediul respectiv. 

Dezvoltarea unei imagini detaliate asupra mediului operaţional 
necesită analizarea sistemelor sale componente şi a relaţiilor existente între 
acestea. 

De exemplu, dacă o regiune geografică este marcată de apariţia şi de 
dezvoltarea crizelor, atunci sistemele regionale (militare, politice, de 
infrastructură etc.) ar trebui tratate în mod holistic, în strânsă legătură cu 
actorii statali şi nonstatali. La rândul lor, aceste state sunt compuse din 
sisteme care le permit să funcţioneze ca entităţi suverane. Includerea acestor 
sisteme într-o operaţie de tip întrunit, a majorităţii elementelor şi a relaţiilor 
dintre acestea – multitudinea de conexiuni şi relaţii care compun fiecare 
sistem – devine un potenţial „subiect” pentru obţinerea unei unităţi de acţiune 
în scopul prevenirii şi managementului crizelor. 

Totuşi, un aspect important îl constituie înţelegerea acelor sisteme – în 
special a celor din domeniile economic, politic şi social – dominate de 
oameni, care se pot adapta rapid la situaţia prezentă sau la întreprinderea unor 
acţiuni şi a celor care nu sunt la fel de deschise, precum sistemele mai statice, 
ca de exemplu, infrastructura. 

 
Conceptul de operaţii bazate pe efecte 
Operaţiile bazate pe efecte reprezintă acele acţiuni îndreptate împotriva 

sistemelor inamicului destinate să obţină efecte specifice, care să contribuie la 
îndeplinirea obiectivelor militare şi politice18. 

                                                 
17 United States Joint Forces Command (USJFCOM), JOINT WARFIGHTING CENTER, 

116 Lake View Parkway, Suffolk, Commander’s Handbook for an Effects-Based Approach to 
Joint Operations,  http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/jfcom/ebo_handbook_2006.pdf, p. I-2. 

18 Edward C. Mann III, Gary Endersby, Thomas R. Searle, Thinking Effects - Effects-Based 
Methodology for Joint Operations, Air University Press Maxwell, Air Force Base, Alabama, 
http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/cadre/mann.pdf, p. 1. 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 50

Această definiţie este însă incompletă, deoarece exclude din context 
rolul altor actori, care pot fi afectaţi sau care pot influenţa o operaţie militară. 

De aceea, o definiţie mai completă a operaţiilor bazate pe efecte scoate 
în evidenţă că acestea „sunt acţiuni coordonate şi concentrate asupra 
influenţării comportamentului aliaţilor, neutrilor şi inamicilor la pace, criză  
şi război”19. 

În opinia noastră, operaţiile bazate pe efecte reprezintă un cumul de 
acţiuni, desfăşurate la nivel strategic, naţional sau internaţional, planificate şi 
executate în mod unitar, care au la bază un management integrat al 
informaţiei şi procesului decizional din domeniile politico-militar, economic, 
juridic, social şi cultural, în scopul influenţării comportamentului aliaţilor, 
neutrilor şi adversarilor la pace, criză şi război. 

Gândirea bazată pe efecte subliniază: importanţa integrării tuturor 
acţiunilor (politice, diplomatice, economice şi militare) pentru atingerea 
obiectivelor operative şi strategice; evaluarea continuă a efectelor şi adaptarea, 
dacă este necesar, a planurilor operaţionale la realităţile conflictului; 
analizarea implicaţiilor acţiunilor şi operaţiilor prin prisma efectelor generate 
de acestea. 

Opinăm că perspectivele din care poate fi privit şi fundamentat 
conceptul EBO sunt următoarele: 

• acţională, întrunită şi interagenţii, care sugerează faptul că EBO sunt 
conduse prin capabilităţile militare şi nonmilitare, interconectate la toate 
nivelurile războiului (în acest context, conceptul EBO poate fi utilizat la pace, 
în situaţii de criză şi la război); 

• perspectiva adversarului, văzut ca un sistem de sisteme (aceste 
sisteme se vor adapta şi vor reacţiona la acţiunile întreprinse de una dintre 
părţile implicate într-un conflict. Cunoaşterea adversarului, a capacităţii de 
analiză a sistemelor lui şi anticiparea reacţiilor şi acţiunilor acestora este 
foarte importantă pentru conducerea EBO. Ideea de bază a configurării unui 
astfel de sistem este că dacă părţile vitale ale unui sistem sunt distruse, pentru 
a produce paralizarea şi câştigarea războiului sau a controlului asupra 
adversarului nu mai este necesară distrugerea întregului sistem; 

• perspectiva efectelor  sau a modului cum acestea influenţează 
adversarul; 

• perspectiva modificării comportamentului adversarului sau controlarea 
acestuia, în locul distrugerii forţelor sale militare sau a infrastructurii. 

Dacă toate condiţiile aferente perspectivelor din care poate fi tratat 
conceptul EBO sunt îndeplinite, atunci beneficiile unui astfel de mod de a 

                                                 
19 Edward A. Smith, op. cit., p. 152. 
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gândi planificarea şi executarea operaţiilor militare şi nonmilitare pot fi 
următoarele: îndeplinirea misiunii cu pierderi minime de vieţi omeneşti; 
desfăşurarea campaniilor în mod coerent la toate nivelurile războiului; 
probabilitate scăzută de apariţie a surprizelor catastrofice; existenţa unor 
mesaje clare adresate unui potenţial adversar. 

 
Efectele şi modul cum acestea influenţează adversarul 
Un efect este definit ca „o schimbare produsă de o acţiune sau o cauză 

materializată într-un rezultat sau un obiectiv”. Această schimbare, în cadrul 
conceptului EBO, reprezintă o singură acţiune care poate produce mai mult 
decât un efect. Acest aspect este important pentru înţelegerea modului în care 
sunt generate efectele şi cum influenţează adversarul. În cadrul EBO, atenţia 
este concentrată asupra efectelor şi nu în mod direct asupra obiectivelor, aşa 
cum se arată în figura nr. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2   Abordarea bazată pe obiective şi abordarea bazată pe efecte 
 

Abordarea bazată pe obiective 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abordarea bazată pe efecte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Legendă: 
 

A    – acţiune 
E    – efect 
LC – legătură cauzală 
O   – obiectiv 

A 

A 

A 
O 

LC 

LC A 

A 

A E 

E 

E 

LC 

LC 
O 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 52

O acţiune poate avea multiple efecte, iar aceste efecte influenţează 
atingerea obiectivului (figura nr. 3). Dar nu toate efectele vor acţiona în mod 
direct asupra obiectivului. Câteva dintre acestea vor avea efect asupra altor 
obiective şi pot fi contraproductive în atingerea rezultatului dorit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3  Relaţiile dintre efectele indirecte şi obiectiv 
 
Numai obiectivele includ rezultate dorite, în timp ce efectele includ 

toate rezultatele unor acţiuni, cuprinzând şi rezultate nedorite. Atunci când 
discutăm despre efectele care influenţează obiective sau rezultate trebuie luate 
în calcul, de asemenea, efectele indirecte. 

Apariţia acestor efecte indirecte este foarte dificil de anticipat şi, în 
acelaşi timp, nu pot fi prevăzute consecinţele pe care le au asupra obiectivelor. 
Plecând de la acţiunea iniţială, lucrul cel mai dificil este să anticipezi producerea 
şi dimensiunea efectelor indirecte. Un alt aspect care face dificilă anticiparea 
efectelor îl reprezintă judecata greşită că adversarul înclină să acţioneze în acelaşi 
mod în care a reacţionat, la rândul său, un alt adversar. Există foarte multe 
exemple de-a lungul istoriei în care un oponent a vrut să influenţeze 
comportamentul adversarului prin emiterea unor semnale pe care acesta să le 
înţeleagă într-un anumit fel, iar acesta nu a reacţionat aşa cum s-a dorit. 

Presupunerea că efectele nu sunt influenţate numai de sistemul militar 
sugerează importanţa crucială a cunoştinţelor despre totalitatea sistemelor 
adversarului (de exemplu: cultural, politic, religios). 

Este probabil o greşeală să credem că toate aceste cunoştinţe pot fi 
acumulate, deoarece sistemele adversarului sunt dependente de fiinţele 
umane, iar fiinţele umane sunt foarte imprevizibile. Observarea efectelor în 
vederea evaluării rezultatelor este, de asemenea, dificilă, datorită faptului că 
perioada de timp necesară observării poate fi foarte greu de stabilit. 

Acţiunea la nivel tactic poate fi perfect înţeleasă, dar efectele indirecte 
ale aceleiaşi acţiuni pot afecta nivelul strategic în mod catastrofal. Aceasta 
este provocarea pentru statele majore şi comandanţi într-un viitor care include 
terorismul, insurgenţa, războiul de gherilă, conflictele de mică intensitate şi 
conflictele asimetrice. 
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Sintetizând cele arătate mai sus, opinăm că efectele pot fi clasificate 
în: efecte directe, efecte indirecte, efecte intenţionate sau neintenţionate, 
efecte în cascadă. 

Efectele directe reprezintă consecinţele acţiunilor violente sau non-
violente, care implică utilizarea diferitelor tipuri de armament şi tehnică, 
metodelor specifice influenţării psihologice, precum şi a altor tipuri de măsuri de 
constrângere din domeniul economic sau financiar. Acestea au loc într-un cadru 
bine definit şi delimitat din punct de vedere spaţial şi urmăresc o anumită ţintă. 

Efectele indirecte reprezintă consecinţele unei acţiuni ce are loc ca 
rezultat al aplicării unui efect direct şi care, într-un anumit interval de timp, 
dispar sau, dimpotrivă, se propagă spre exterior pornind dinspre ţinta vizată. 

Efectele intenţionate reprezintă acele consecinţe care au fost 
planificate şi prevăzute a fi îndeplinite pe timpul desfăşurării acţiunilor şi care 
conduc spre atingerea stadiului final dorit. 

Efectele neintenţionate (colaterale) reprezintă acele consecinţe apărute 
ca rezultat al unor evenimente neprevăzute sau al insuficientei fundamentări a 
deciziilor, care au stat la baza executării unor acţiuni. Acestea pot influenţa în 
mod decisiv atingerea obiectivelor strategice sau operaţionale, precum şi 
neîndeplinirea stadiului final dorit. 

Efectele în cascadă reprezintă consecinţe ce sunt în strânsă legătură cu 
efectele directe. Acestea se succed în mod logic şi urmăresc atingerea 
stadiului final dorit prin găsirea celei mai bune soluţii, care să genereze o 
suită de consecinţe, fără a fi necesară acţiunea directă asupra unei ţinte. Spre 
exemplu, întreruperea alimentării cu energie electrică a unei zone, poate 
produce adversarului: imposibilitatea utilizării mijloacelor informatice, ca prim 
efect, dezorganizarea sistemului de comandă şi control, ca al doilea efect, sprijin 
logistic insuficient, ca al treilea efect şi, în continuare, lipsa informaţiilor, a 
mijloacelor necesare subzistenţei şi desfăşurării acţiunilor planificate, pentru ca, în 
final, dorinţa acestuia de a continua lupta să fie redusă la minim. 

Operaţiile bazate pe efecte, prin natura obiectivelor şi a stadiului final 
dorit, se pot planifica şi executa la toate nivelurile rătboiului: strategic, 
operativ şi tactic. 

Procesul planificării EBO are un caracter sistemic, întrunit şi 
multidisciplinar. Acesta trebuie să beneficieze de un management informaţional-
decizional eficient, prin care să fie facilitate: interrelaţionarea diferitelor instituţii 
sau organisme, naţionale şi internaţionale, înţelegerea şi conştientizarea 
situaţională comună referitor la sistemele: poltico-militar, economic, social, 
culturale şi de altă natură, precum şi corelarea îndeplinirii diferitelor obiective, 
astfel încât rezultatul să fie acceptat de către toţi cei implicaţi. 

Operaţiile bazate pe efecte se concentrează pe înfrângerea voinţei de a 
lupta şi pe modificarea comportamentului adversarului, fiind o metodă 
eficientă în cazul conflictelor de tip asimetric. 
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Instrumentele de putere de la nivel naţional, aliat sau coaliţie trebuie 
integrate într-o singură concepţie. Prin urmare, consecinţele operaţiilor bazate 
pe efecte au relevanţă nu numai pentru participanţii direcţi la un conflict, ci şi 
pentru toţi acei actori statali sau nonstatali ce pot influenţa sau pot fi 
influenţaţi de modul în care se desfăşoară acţiunile întreprinse. 
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Mutaţiile istorice produse în ansamblul geopolitic şi geostrategic al lumii, 
spre sfârşitul secolului trecut şi, îndeosebi, în anii petrecuţi de la începutul 
acestuia, au generat, pe de o parte, creşterea numărului de vectori riverani Mării 
Negre, fapt ce a dus la diversificarea intereselor specifice în regiune, şi, pe de 
altă parte, creşterea numerică a actorilor cu vocaţie globală angajaţi în 
„remodelarea“ lumii pentru care Regiunea Extinsă a Mării Negre reprezintă un 
spaţiu de interes primordial. 

 
Historical mutations produced in the geopolitical and geostrategic 

content of the world, towards the end of the last century and, especially, within 
the years that passed from the beginning of it, generated, on the one hand, an 
expansion of the vectors bordering Black Sea, that has led to a various specific 
interests in the region, and, one the other hand, an increased number of global 
bent  players, engaged in „remodeling“ the world and for whom the extended 
region of the Black Sea is an area of primary interest. 
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Marea Neagră şi Regiunea Extinsă a Mării Negre au intrat în ecuaţia 
geopolitică şi geostrategică a secolului XXI în contextul în care cele mai 
importante transformări regionale, continentale sau transcontinentale sunt 
subsumate globalizării. Dincolo de caracterul disputat istoric al regiunii  de 
către marile puteri, Regiunea Extinsă a Mării Negre s-a dovedit întotdeauna a 
fi o configuraţie geopolitică şi geostrategică cu valenţe globale. Sfârşitul 
războiului rece şi începutul veacului XXI au conferit spaţiului pontic, prin 
mutaţiile produse în geopolitica şi geostrategia euroatlantică, caracteristicile 
spaţiului de proximitate al NATO şi al UE. Un spaţiu în care, în contextul 
procesual al globalizării, întâlnim, în mod firesc, actori globali, tendinţe globale, 
interdependenţe globale, riscuri şi ameninţări, de asemenea, cu determinare sau cu 
potenţial de afirmare globală. Şi mai întâlnim, ca o reacţie constructivă la starea 
de nesiguranţă, preocupări convingătoare privind dezvoltarea şi consolidarea 
regională a stabilităţii şi securităţii în Regiunea Extinsă a Mării Negre. 

 
Regiunea Extinsă a Mării Negre – configuraţie geopolitică 
şi geostrategică cu valenţe globale 
Regiunea Extinsă a Mării Negre este un concept operaţional aparent de 

dată recentă, utilizarea acestuia fiind frecventă mai cu seamă în proiecţiile 
geopolitice şi geostrategice ale intereselor manifeste privind acest spaţiu. Am 
văzut, încă de la începuturile performante ale civilizaţiei maritime, Marea 
Neagră, dar, mai ales, spaţiul riveran activ al acesteia, altfel spus Zona 
Extinsă a Mării Negre, au constituit tema intereselor şi a disputelor pe măsura 
acestora a actorilor cu vocaţie regională, dar şi globală.  

Perspectiva geografică, în opinia noastră, e clară: şase state riverane – 
România, Bulgaria, Turcia, Georgia, Rusia, Ucraina – alcătuiesc cordonul 
terestru al bazinului maritim al Mării Negre. Dar regiunea extinsă a acesteia ? 
În acest sens, apreciem că este vorba de spaţiul politico-economic proxim 
cordonului terestru al Mării Negre, care, prin interesul pe care îl determină 
actorilor globali, configurează, în fapt, ceea ce conceptual identificăm în 
sintagma Regiunea Extinsă a Mării Negre. Aşadar, această zonă include spaţii 
statale de certă importanţă politică, economică, strategică, demografică, 
culturală, precum: Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Albania, Grecia, altfel 
spus, un spaţiu cuprins între Balcani şi Marea Caspică. De ce Regiunea 
Extinsă a Mării Negre este un spaţiu cu valenţe globale ? 

Pentru a răspunde succint acestei problematizări, considerăm că este 
necesară sublinierea unor aspecte esenţiale. Astfel, în perioada post-război 
rece şi post-URSS, am asistat la o tumultoasă, imprevizibilă, uneori tragică 
remodelare a statutului geopolitic şi geostrategic al statelor din această zonă, 
aspiraţiile politice ale acestora denotând, în cea mai mare parte, vocaţia pentru 
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democraţie, progres, prosperitate. Totodată, în ultimul deceniu, în redefinirea 
problematicii politico-strategice a acestui spaţiu s-au implicat, direct sau 
indirect, structural sau complementar, actori cu vocaţie globală, sens în care 
amintim OSCE, ONU, NATO şi UE.  

În acest context, Marea Neagră a devenit mai mult ca oricând, un 
spaţiu-tampon între lumi diferite, implicit între culturi diferite, între interese 
globale diferite şi, nu se putea altfel, între puteri cu vocaţie globală diferite, 
iar spaţiul extins al Mării Negre, dincolo de disputele manifeste pentru 
exercitarea unui control strategic asupra regiunilor implicite, a devenit o 
foarte periculoasă şi activă placă turnantă a traficului de arme, droguri, fiinţe 
umane, situaţie cu consistente implicaţii globale. 

Apreciem, de asemenea, că în statele din spaţiul extins al Mării Negre 
s-au produs şi se produc, în plan social, politic şi economic, mutaţii care, la 
rându-le, generează reconsiderări ale atitudinilor şi acţiunilor actorilor globali 
implicaţi în gestionarea sau exercitarea controlului în zonă şi întrucât spaţiul 
extins al Mării Negre oferă o gamă, relativ largă, de oportunităţi funcţionale, 
în perspectiva devenirii unui spaţiu activ de tranzit pentru resursele energetice 
din Asia Centrală, conchidem că de resursele din această zonă, dar şi de 
tranzitul lor prin spaţiul extins al Mării Negre depind semnificativ actori cu 
certă vocaţie globală – Rusia, Uniunea Europeană şi NATO (implicit SUA), 
rezultă că jocul direct, în acest spaţiu, interesele fiecăruia dintre ei sunt 
determinate de logica dominatoare a puterii.  

Nu în ultimul rând, la cele afirmate putem adăuga existenţa unor importante 
capabilităţi militare, unele apte să producă disconforturi semnificative în 
starea de securitate a regiunii, implicaţiile unei astfel de posibilităţi 
operaţionalizate având, cu siguranţă, repercusiuni majore pe plan mondial. 

În sensul acestor realităţi, putem aprecia că, prin determinări, 
tendinţele intrinsece, vizibilitatea asupra proiectelor angajate şi anvergura 
acestora, credibilitatea degajată pe plan mondial, dar, mai cu seamă, în 
spaţiile explicite sau deduse ale intereselor strategice promovate şi prin 
determinările tactice sau strategice induse, Regiunea Extinsă a Mării Negre 
reprezintă un important complex de influenţă a dezvoltării globale. 

 
Marea Neagră – spaţiu proxim al NATO şi al UE 
Primul deceniu al secolului XXI a confirmat, iată, o realitate greu 

previzibilă cu numai două-trei decenii în urmă, Marea Neagră – spaţiu proxim 
al NATO şi al UE. Care sunt, esenţial, implicaţiile acestui fapt ?, este o 
întrebare nu numai legitimă din perspectiva aspectelor generate de interesul 
unor actori globali faţă de Marea Neagră şi spaţiul extins al Mării Negre, dar 
şi acut necesară înţelegerii contextului geopolitic şi geostrategic, determinat 
de promovarea politicilor strategice de către NATO şi UE, distincte pe planuri 
multiple de angajare şi afirmare.  
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Un răspuns-tampon la întrebarea invocată, cu un evident caracter 
preliminar, cu disponibilităţi, însă, de dezvoltare directă sau prin complementaritate, 
poate subsuma următoarele considerente mai mult decât plauzibile. 

Astfel, delimitarea sud-vestică a Mării Negre a devenit, pe frontiera 
estică a trei state – România, Bulgaria şi Turcia, frontieră comună a Alianţei 
Nord-Atlantice şi a Uniunii Europene, fapt ce incumbă elaborarea unor strategii 
adecvate, în timp ce vecinătatea Mării Negre generează proiecţii geopolitice, 
geostrategice, dar şi geoeconomice care, pe de o parte, confirmă statutul de actor 
global al NATO şi al UE şi, pe de altă parte, supune permanent atenţiei 
instabilitatea majoră, cu un potenţial exploziv semnificativ existent în zonă. 

În acelaşi timp, spaţiul extins al Mării Negre, având în vedere 
dezvoltarea sa estică, este caracterizat de existenţa conflictelor „îngheţate” din 
Transnistria, Abhazia, Osetia de Sud şi Nagorno-Karabah, dar şi de tensiunea 
mocnindă dintre Rusia şi unele republici fost-unionale, ceea ce determină 
adoptarea, din partea NATO şi a UE, a unor strategii adecvate, eficiente şi 
productive, pe termen scurt, de transformare a acestei zone într-un spaţiu de 
securitate şi prosperitate. Mai mult, statele situate pe ţărmul nord-vestic al 
Mării Negre – Ucraina, Rusia şi Georgia, impun Alianţei Nord-Atlantice, dar, 
mai cu seamă, Uniunii Europene, adoptarea unor strategii adecvate de 
dezvoltare complexă a relaţiilor cu aceste state, în special cu Rusia, un actor 
global cu evidente, promiţătoare şi tentante resurse energetice, context în care 
spaţiul est-extins al Mării Negre oferă Uniunii Europene posibilitatea 
afirmării sale ca motor al integrării intraregionale, cu consecinţe evidente în 
dezvoltarea complementară a pieţei europene. 

De asemenea, avem în atenţie faptul că instabilităţile locale menţionate 
impuneau şi impun atât din partea NATO, cât şi a UE, o atentă şi laborioasă 
gestionare a acestora, concomitent cu menţinerea unei credibile stabilităţi 
militare, fapt posibil prin angajarea unei politici realiste, caracterizată de 
eficienţă în plan tactic şi productivitate în cel strategic. 

Pe fondul alert oarecum, al acestui tablou configurat de principalele 
caracteristici geostrategice şi geopolitice ale realităţii estice Mării Negre 
rezultă că, implicit, acestea determină capacitarea strategică a NATO şi a 
Uniunii Europene pe sensul definirii coordonatelor lor politice şi militare. 

În acest sens, avem în vedere validarea şi operaţionalizarea politică, 
militară şi economică a liniilor de comunicaţie deschise de Dunăre, Volga şi Don, 
spre Caucaz, Asia Centrală şi spaţiul baltic, precum şi activarea transparentă a 
importanţei strategice a Regiunii Extinse a Mării Negre, astfel încât acesteia să i 
se configureze, în termeni de maximă explicitare geopolitică, geostrategică şi 
geoeconomică, deopotrivă rolul de punte de legătură şi frontieră flexibilă, de 
zonă-tampon cu valenţe strategice şi spaţiu larg de tranzit între Europa şi Asia, 
Marea Neagră fiind spaţiul de confluenţă al rutelor comerciale întreţinute de 
bogatele resurse din Est şi nevoile indispensabile din Vest. 
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De asemenea, s-a recurs la diluarea vizibilă a conceptului şi faptului de 
îndiguire politică, preconizat şi „jucat“ până spre sfârşitul secolului trecut şi la 
accesarea productivă a unor aranjamente de cooperare, cu finalitate dezirabilă în 
dezvoltarea stării de securitate regională, opuse conceptual vechilor procedee 
(politice, diplomatice sau militare) de afirmare a expansiunii teritoriale. 

Aproape simultan, am asistat la căderea în desuetudine a formulei 
conceptual-doctrinare relative la „îndiguirea militară“, apreciindu-se că factorii 
determinanţi ai securităţii din această parte a lumii conferă spaţiului extins al 
Mării Negre caracteristica operaţională a unui arc defensiv, consolidat de 
implementarea şi dezvoltarea mijloacelor de control şi avertizare timpurie. 

O primă determinare s-a regăsit în coagularea unei formule operaţionale, 
cu participarea statelor riverane Mării Negre, de cooperare economică, 
militară, de protecţie a mediului şi de contracarare a principalelor pericole şi 
ameninţări la adresa securităţii regionale (Black Sea Economic Co-operation, 
din care fac parte Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Grecia, Georgia, 
Moldova, România, Rusia, Turcia şi Ucraina, iar cu statut de observator – 
Austria, Israel, Egipt, Polonia, Slovacia, Tunisia şi Italia; BLACKSEAFOR, 
grupare navală compusă din forţele maritime militare ale statelor riverane – 
Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia şi Ucraina) şi în corelarea 
procedurală şi acţională a proceselor specifice dezvoltării organice şi 
funcţionale a Alianţei Nord-Atlantice şi a Uniunii Europene atât cu complexitatea 
tendinţelor manifeste în spaţiul extins al Mării Negre, cât şi cu evoluţia stării de 
securitate/insecuritate din zonele de largă proximitate ale acestuia. 

Aspectele prezentate definesc dimensiunile raporturilor de reciprocă şi 
constructivă necesitate între angajamentele strategice ale NATO şi cele ale 
UE şi tendinţele interactive cu caracter global care se manifestă în Regiunea 
Extinsă a Mării Negre, tendinţe ce reclamă existenţa credibilă a unei stări de 
securitate larg operaţională. 

Din această perspectivă, putem aprecia că Marea Neagră, în înţelesul 
extins al conceptului, este mai mult decât spaţiul proxim al NATO şi al UE, 
este, realmente, un spaţiu de interes major pentru comunităţile europeană şi 
euroatlantică, un spaţiu ce „hrăneşte“ vitalitatea performantă a celor doi actori globali. 
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Pentru înţelegerea rădăcinilor divergenţelor interetnice din acest spaţiu 
geografic este necesară o scurtă incursiune în istoria acestei provincii, atât de 
mult disputată între sârbi şi albanezi. În scopul prevenirii apariţiei unui nou 
conflict în Kosovo, mai multe ţări ar trebui să recunoască şi să coopereze cu 
proaspătul stat, misiunile UE şi NATO ar trebui să fie proactive şi să-şi 
armonizeze operaţiile de menţinere a păcii şi reconstrucţie. De asemenea, lucrul 
cel mai important, trebuie să se demonstreze Serbiei că organismele de 
securitate internaţională nu vor permite acţiuni de ameninţare care să pună în 
pericol stabilitatea în regiune. 

 
For the proper understanding of interethnic differences rooted in this 

geographic space, it is necessary to look into the history of this province, so 
disputed between Serbs and Albanians. In order to prevent the appearance of a 
new conflict in Kosovo, many countries should recognize and cooperate with 
the new born state, NATO and UE missions should be proactive and harmonize 
peacekeeping and reconstruction operations. Therefore, most importantly one, 
should demonstrate to Serbia that international security organizations wouldn’t 
permit threating actions that will jeopardize the stability in the region. 

 
 
Cuvinte cheie: diferenţe interetnice, operaţii de menţinere a păcii, operaţii 

de reconstrucţie, stabilitate regională, criză de securitate, 
conflict armat, independenţă, autoguvernare, drepturile omului. 

Keywords: interethnic differences, peacekeeping operations, reconstruction 
operations, regional stability, security crisis, armed 
conflict, independence, self-government, human rights. 

 
 
De multă vreme, Balcanii reprezintă una dintre cele mai fierbinţi 

regiuni ale Europei în care conflictele interetnice se manifestă cvasi 
permanent. Să fie, oare, vorba de deosebiri religioase? De nivelul de cultură al 
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fiecărui popor? Sau să fie de vină problemele sociale rămase nerezolvate şi 
care încă, din nefericire, persistă? La această ultimă întrebare se poate 
răspunde amintind existenţa unor grave racile ale comunităţilor umane, cum 
ar fi sărăcia accentuată, lipsa educaţiei, starea de subdezvoltare economică 
prelungită etc. 

În acest creuzet, Dumnezeu a dorit, parcă, să facă un experiment 
pentru a vedea dacă oamenii, în aparenţă diferiţi, pot trăi în pace şi înţelegere. 
Amalgamul de popoare, având o religie şi cultură diferite, rezultat al unei 
istorii zbuciumate şi al ciocnirii intereselor unor mari imperii de-a lungul 
timpului, face ca această zonă să constituie o provocare pentru cei ce văd în 
viitor o Europă unită, un continent al bunăstării generale. 

Iugoslavia, „ţara slavilor de sud”, a fost un produs al haosului 
geografic şi istoric din Balcanii de după Primul Război Mondial. Învingătorii 
de atunci au remodelat în totalitate harta regiunii, încercând să îmbine cu de-a 
sila piese de puzzle incompatibile. S-a format un cocteil exploziv, ale cărui 
ingrediente purtau germenii propriei dispariţii: opt popoare care vorbesc cel 
puţin cinci limbi, folosesc două tipuri de alfabet şi au trei religii diferite. Într-un 
sfârşit, piesele puzzle-ului, deformate prin asamblarea forţată, s-au 
dezmembrat din configuraţia lor nefirească, lăsând în dezechilibru opt 
milioane de sârbi, 4,5 milioane de croaţi, două milioane de sloveni, două 
milioane de macedoneni, alte două de bosniaci musulmani şi 600 000 de 
muntenegreni, turci, ţigani, români, ruteni, slovaci, cehi, italieni, germani, dar 
mai ales două milioane de albanezi. 

Pentru înţelegerea rădăcinilor divergenţelor interetnice din acest spaţiu 
geografic este necesară o scurtă incursiune în istoria acestei provincii, atât de 
mult disputată între sârbi şi albanezi. Este evident faptul că istoria nu ne va da 
un răspuns pentru rezolvarea problemelor interetnice. Poate, doar, ne va arăta 
ce nu s-a făcut pentru ca popoare ce convieţuiesc de foarte mult timp să nu 
găsească puncte comune în valorile culturale ce le definesc şi să nu încerce să 
se dezvolte împreună pentru a ajunge la bunăstarea la care fiecare năzuieşte. 

Cine a declanşat violenţele? Cine are dreptate? De unde atâta ură între 
oameni care, aparent, nu au nimic de împărţit? Sunt întrebări la care cu foarte 
multă greutate se poate răspunde. 

Valul de revoluţii anticomuniste ce au cuprins sud-estul şi centrul 
Europei la sfârşitul războiului rece a trecut fără a clinti regimul lui Miloşevici, 
supravieţuind ca o adevărată anomalie în această regiune. Treptat, popoare ce 
nu se mai simţeau reprezentate de acest regim, ale căror interese nu puteau fi 
protejate de acest tip de guvernare, s-au separat de Iugoslavia căutându-şi 
fericirea în alt tip de organizare. 

Probabil, de aceea, albanezii din această federaţie au simţit nevoia să 
facă acelaşi lucru. Însă, aici intervin câteva deosebiri între conflictul izbucnit 
în Kosovo şi celelalte conflicte derulate în fostele republici iugoslave.  
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Cruzimea actelor de violenţă izbucnite în această provincie a Serbiei, 
în anii ’90 ai secolului trecut, a sensibilizat, cum era de aşteptat, opinia 
publică şi organismele de securitate internaţionale. În numele principiilor 
stipulate în Carta Naţiunilor Unite şi a Declaraţiei Universale a Drepturilor 
Omului, acţiunile organizate şi desfăşurate de ONU, NATO şi OSCE au 
reuşit, în mare măsură, să stopeze conflictul şi să declanşeze un proces de 
normalizare a relaţiilor dintre etnicii sârbi şi cei albanezi în zonă. 

În lumea de după războiul rece, în care problemele apărute în interiorul 
unor actori clasici ai scenei internaţionale – statele – au generat grave crize 
politice şi militare, intervenţia SUA şi a unor actori nonstatali, cum a fost 
cazul NATO, OSCE, UE, a fost decisivă pentru salvarea situaţiei. 

Operaţiile de menţinere a păcii au devenit o caracteristică a relaţiilor 
internaţionale şi, practic, nu există problemă în care ONU să nu fie implicată 
direct, însă, trebuie adăugat faptul că, fără implicarea marilor actori, în special 
SUA, organizaţia nu ar fi rezolvat nici una dintre problemele apărute în 
perioada post-război rece1. 

Acţiunile acestor mari actori internaţionali, în ceea ce priveşte 
rezolvarea cazului Kosovo, nu sunt şi singurele întreprinse de comunitatea 
internaţională, ci trebuie ţinut cont că, în Kosovo, s-au implicat numeroase 
alte agenţii guvernamentale sau neguvernamentale, care au avut atitudini mai 
mult sau mai puţin benefice pentru stingerea conflictului şi care au colaborat 
îndeaproape cu cei trei mari actori internaţionali. 

Viitorul va demonstra, probabil, că eforturile depuse de întreaga 
comunitate internaţională nu au fost zadarnice, că există o cale comună de 
dezvoltare paşnică a celor două etnii şi că atunci când primează raţiunea 
conflictele devin inutile. 

 
Trecutul provinciei Kosovo 
Din punct de vedere istoric, cât şi legendar, bătălia de pe Câmpia 

Mierlei a jucat un rol foarte important în dezvoltarea identităţii Serbiei. Nici 
un alt eveniment din istoria acesteia nu a avut un asemenea impact în viaţa 
socială, politică şi culturală a sârbilor ca bătălia de la Kosovopolje. Confruntarea a 
avut loc la 28 iunie 1389, între o alianţă sârbă condusă de Prinţul Lazăr şi 
armatele turceşti comandate de Sultanul Murad. La sfârşitul bătăliei, amândoi 
conducătorii erau morţi, iar armata turcească s-a retras la Edirne. 

În 1390, sub presiunea unei invazii condusă de către Regele Sigismund 
al Ungariei, regina Milica acceptă protecţia otomană. Astfel, din acest an, 
majoritatea principatelor de pe teritoriul Serbiei de astăzi devin vasale 
otomanilor. 
                                                 
1 Constantin Hlihor, Geopolitica şi geostrategia în analiza relaţiilor internaţionale contemporane, 

Editura UNAp, Bucureşti, 2005, p. 54. 
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În anul 1453, Mehmet II cucereşte Constantinopolul, care devine centrul 
politico-administrativ al imperiului. Doi ani mai târziu, Kosovo este ocupat de 
către otomani. Smerendevo, cea mai nordică fortăreaţă sârbă, se predă în anul 
1459. Acest eveniment marchează sfârşitul statului medieval sârb. 

Războiul Otomano-Habsburgic, de la sfârşitul secolului XVII, a 
constituit un moment critic al istoriei europene. În 1689, armata austriacă 
invadează Kosovo şi împrăştie trupele otomane. Majoritatea populaţiei sârbe 
şi o parte a celei albaneze se declară loiali împăratului austriac. Anul următor, 
armata austriacă se retrage sub presiunea armatelor otomane şi tătare. 

De teama represaliilor, un mare număr de sârbi, împreună cu patriarhul 
ortodox se refugiază la nord de Belgrad, pe teritoriul Ungariei. Se estimează 
că zeci, chiar sute de mii de persoane, după unele surse, au migrat în acea 
perioadă. Teritoriul din sudul Ungariei în care se stabilesc refugiaţii sârbi, 
într-o situaţie de cvasi autonomie, având dreptul la proprii voievozi, se 
numeşte astăzi Voivodina.  

În iulie 1878, prin tratatul de la Berlin, consecinţa războiului Ruso-
Otoman, se creează statul independent sârb. Din acest moment, în regiunea 
Kosovo, rămasă sub conducere otomană, încep să sosească zeci de mii de 
refugiaţi albanezi expulzaţi de pe teritoriile ocupate acum de Serbia, Bulgaria 
şi Muntenegru. 

Punctul de cotitură în relaţiile albanezo-sârbe s-a produs în toamna lui 
1912 când Kosovo a ajuns sub controlul Serbiei în timp ce Turcia a pierdut 
cea mai mare parte a ceea ce mai rămăsese din posesiunile sale europene în 
urma unui asalt combinat al majorităţii statelor balcanice. Brutalitatea cu care 
s-a făcut preluarea Kosovo de către sârbi l-a îngrozit pe un lider al social-
democraţilor sârbi, Dimitrie Tucović, care se înrolase în armată. Satele 
albaneze au fost rase de pe faţa pământului şi locuitorii lor ucişi2. 

După terminarea Primului Război Mondial se formează Iugoslavia. La 
1 decembrie 1918, Prinţul Regent Alexandru al Serbiei proclamă Regatul 
Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor. În pofida faptului că populaţia albaneză 
depăşeşte 500.000 de persoane, albanezii nu sunt consideraţi o minoritate în 
cadrul statului iugoslav. În plus, administraţia iugoslavă întreprinde 
colonizarea Kosovo cu sârbi. 

După ce au suferit persecuţii în anii dintre cele două războaie mondiale 
şi au fost supuşi unei tentative de deportare în masă către Turcia, balanţa s-a 
înclinat în favoarea albanezilor kosovari la începutul anilor 1940. După 
înfrângerea de către puterile Axei a Iugoslaviei în 1941, majoritatea 
pământurilor albaneze au fost unificate sub ocupaţie italiană3. 
                                                 
2 Tom Gallagher, Balcanii în noul mileniu, Editura Humanitas, Bucureşti, 2006, p. 48. 
3 Ibidem, p. 49. 
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La 17 aprilie 1941, data predării trupelor iugoslave în cel de-al Doilea 
Război Mondial, pe teritoriul Kosovo încep din nou masacrele şi deportările. 
De data aceasta, victimele sunt sârbii şi muntenegrenii.  

La sfârşitul războiului, Adunarea Populară Iugoslavă, avându-l pe 
croatul Josip Broz Tito la conducere, proclamă „Regiunea autonomă Kosovo-
Metohia” drept „parte constitutivă a Serbiei”. 

Tot sub conducerea lui Tito, în 1963, regiunea Kosovo este 
recunoscută ca provincie autonomă. Prima universitate cu predare în limba 
albaneză din Kosovo este înfiinţată în 1969, la Priştina. Apare, prin urmare, o 
clasă de albanezi cu studii superioare, care în interval de un deceniu va duce 
la parţiala albanizare a administraţiei locale, în trecut considerată monopol 
slav. În aceste condiţii, se apreciază că peste 100.000 de sârbi şi muntenegreni 
părăsesc Kosovo între 1960 şi 1980, drept consecinţă a presiunilor create de 
către populaţia şi administraţia albaneză.  

După moartea lui Tito, 4 mai 1980, tensiunile cresc între sârbii 
şi albanezii din Kosovo. În martie 1981, în plin regim comunist, în Kosovo 
încep o serie de manifestaţii şi proteste la care iau parte toate clasele sociale 
albaneze. Cerinţele protestatarilor încep cu scăderea şomajului şi condiţiile de 
viaţă mai bune şi se termină cu sloganurile naţionaliste şi antiiugoslave. Mass-
media din Belgrad îşi înteţesc atacurile la adresa albanezilor din Kosovo. În 
1987, printr-un discurs televizat cu caracter ultranaţionalist se remarcă pe scena 
politică iugoslavă Slobodan Miloşevici. Personaj cu o foarte mare carismă, 
Miloşevici reactualizează mitul Kosovo, devenind astfel, dintr-un simplu 
deputat liderul unei naţiuni: „Fiecare naţiune are o iubire care îi încălzeşte 
inima pentru eternitate. Pentru Serbia, iubirea aceasta se numeşte Kosovo!”. 

 
Evoluţia crizei din Kosovo 
În opinia noastră, criza din Kosovo s-a dezvoltat pe parcursul a trei 

mari etape. 
Prima dintre acestea începe odată cu pierderea autonomiei provinciei şi 

se manifestă prin rezistenţa nonviolentă adoptată de albanezii conduşi din 
umbră de Ibrahim Rugova (n. 2 decembrie 1944 – m. 21 ianuarie 2006) şi 
mişcarea politică la cârma căreia se afla acesta – Liga Democrată din Kosovo 
(LDK) înfiinţată în 1989. 

Printr-o serie de amendamente constituţionale, în martie 1989, 
autonomia provinciei Kosovo este practic suprimată. Protestelor populaţiei 
albaneze li se răspunde cu trimiterea de trupe armate în regiune. 

Obiectivul LDK era independenţa, dar modul de a o obţine era 
exclusiv pe cale politică. La 19 octombrie 1991, Adunarea Republicii 
Kosovo, care se reunea în secret de peste un an, a anunţat rezultatele unui 
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referendum desfăşurat la sfârşitul lui septembrie şi care avea ca temă viitorul 
provinciei Kosovo. 99,87% dintre albanezi s-au pronunţat în favoarea 
suveranităţii şi independenţei provinciei Kosovo4. 

La 24 mai 1992, scriitorul Ibrahim Rugova este ales preşedintele 
republicii autoproclamate în urma unui scrutin, care sfidează autorităţile de la 
Belgrad, iar LDK obţine 96 din cele 100 de locuri ale legislativului. 

Strategia rezistenţei pasive viza, în primul rând, câştigarea simpatiei 
occidentului concomitent cu menţinerea unei atitudini rezervate faţă de lumea 
islamică, tocmai pentru a arăta că albanezii nu sunt nişte fundamentalişti 
musulmani, ci se identifică cu aspiraţiile şi valorile europene. Au fost create 
instituţii paralele, cum ar fi în domeniile sănătăţii şi învăţământului, cu 
sprijinul direct al diasporei albaneze, dând astfel expresie concretă a 
autoguvernării provinciei. 

A doua etapă a crizei începe imediat după încheierea Acordului de la 
Dayton, când, de pe agenda conferinţei de pace, problema Kosovo a fost 
făcută uitată. Această omisiune a occidentalilor a făcut ca sprijinul de care se 
bucurase până atunci LDK şi Ibrahim Rugova să scadă vertiginos. 

Acordul de la Dayton din 1995, care a transformat Bosnia-
Herzegovina într-o pleiadă de mici state etnice sub un acoperiş federal lax şi 
mai degrabă inventat, nu a făcut altceva decât să trimită semnale greşite în 
direcţia albanezilor kosovari. Înţelegerea sugera că aranjamentele teritoriale în 
Balcani făcute pe bază etnică se bucură de legitimitate printre occidentali şi că 
doar folosirea forţei pentru obţinerea autoguvernării poate asigura o atenţie la 
nivel înalt din partea Occidentului. 

Pe scena conflictului îşi face apariţia Armata de Eliberare a Kosovo 
(UCK), care declanşează lupta cu autorităţile sârbe prin iniţierea unor acţiuni 
violente de tip terorist. 

Odată cu creşterea în intensitate a acţiunilor UCK, forţele de ordine 
sârbeşti comit numeroase abuzuri împotriva politicienilor, activiştilor şi 
civililor albanezi, încălcând drepturile omului prin arestări arbitrare şi execuţii 
fără judecată.5 

În februarie 1998, Grupul de Contact6 reacţionează la această situaţie 
declarând că „Iugoslavia are nevoie, în mod urgent, în privinţa acestei situaţii, 
                                                 
4 Ibidem, p. 54. 
5 Political Killings in Kosova/Kosovo, American Association for the Advancement of Science 
(AAAS), Science and Human Rights Program; American Bar Association (ABA) Central 
and East European Law Initiative, March-June 1999: A Cooperative Report by the Central 
and East European Law Initiative of the American Bar Association and the Science and 
Human Rights Program of the American Association for the Advancement of Science, 
September 2000, http://www.abanet.org/ceeli, p. 3. 

6 Grupul de Contact, compus din SUA, UK, Franţa, Rusia, Germania şi Italia, a fost creat în 
1994 ca urmare a conflictului din Bosnia. 
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să facă progrese pentru rezolvarea problemelor politice şi cele referitoare la 
drepturile omului, acestea fiind esenţiale pentru ca Belgradul să-şi 
îmbunătăţească poziţia şi relaţiile cu comunitatea internaţională”.  

La 27 februarie 1998, forţele sârbeşti, având în compunere unităţi de 
blindate şi elicoptere de atac, pătrund în câteva sate din regiunea Drenica, o 
cunoscută bază a UCK. Human Rights Watch (HRW) observă că mulţi dintre 
civili, incluzând zeci de femei şi copii, mor ca urmare a acestor acţiuni7. Fiind 
nevoit să facă faţă acuzaţiilor comunităţii internaţionale, guvernul iugoslav a 
caracterizat situaţia ca o problemă internă pe care o ţine sub control. După 
evenimentele din Drenica atât UCK, cât şi forţele armate sârbe îşi intensifică 
activităţile. Forţele armate sârbe continuă să comită abuzuri împotriva 
civililor în încercarea de a eradica insurgenţa albaneză. În mod asemănător, 
UCK a procedat la răpirea şi la executarea unui număr de civili sârbi8. 

Creşterea frecvenţei utilizării actelor de violenţă din partea ambelor 
părţi conduce la instaurarea unui conflict armat intern. Această stare de lucruri 
îi determină pe reprezentanţii Consiliului Nord Atlantic să ia în discuţie o 
eventuală intervenţie militară. Aflându-se în faţa ameninţării acţiunilor 
NATO, Miloşevici ordonă încetarea acţiunilor militare la începutul lunii 
octombrie 1998. După o perioadă de negocieri intense, Miloşevici şi Richard 
Holbrooke – reprezentant al Grupului de Contact – ajung la un acord. În timp 
ce acordul nu a fost niciodată publicat, punctele sale importante se refereau la 
reducerea forţelor şi desfăşurarea de observatori ai OSCE, care să 
monitorizeze respectarea drepturilor omului9. 

În ciuda progresului iniţial, începând cu luna decembrie situaţia a 
continuat să se deterioreze. Conform unei analize a OSCE, câteva lucruri 
începeau să devină clare: reducerea în intensitate a luptelor în perioada 
octombrie-noiembrie a reprezentat o acalmie temporară, nu o tendinţă; 
observatorii OSCE nu au fost în postura de a solicita trimiterea de forţe pentru 
menţinerea păcii; violenţele având ca ţintă populaţia civilă au continuat10. 

Următoarea reacţie internaţională referitoare la conflict vine în ianuarie 
1999, când forţele armate sârbe au comis o nouă încălcare a prevederilor 
Dreptului Umanitar Internaţional, constatată aproape imediat de către o echipă 
de observatori ai OSCE11. 

                                                 
7 Human Rights Watch, Humanitarian law violations in Kosovo, 1998,  

http://www.hrw.org/reports98/kosovo. 
8 Kosovo - Disappearances in times of armed conflict, Humanitarian Law Center, Spotlight 
Report No. 27, 1998, http://www.hrw.org/reports98/kosovo.htm. 

9 Political Killings in Kosova/Kosovo, p. 4. 
10 Organization for Security and Cooperation in Europe, Kosovo/Kosova As seen, as told: An 
analysis of the human rights findings of the OSCE Kosovo Verification Mission october 
1998 to june 1999, http://www.osce.org/kosovo/documents/reports/hr. 

11 Political Killings in Kosova/Kosovo, p. 5. 
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În perioada 12-15 ianuarie 1999, forţele armate sârbe aduc tehnică 
militară grea în Stimlje, stabilind poziţii permanente. În aceeaşi perioadă, 
forţele armate sârbe, în urma unor atacuri desfăşurate în zonă, au executat 45 
de etnici albanezi. 

La 16 ianuarie 1999, observatorii OSCE au investigat locul masacrului 
descoperind probe despre arestări arbitrare, execuţii sumare şi mutilări ale 
civililor neînarmaţi. 

Cea de-a treia etapă a crizei debutează cu desfăşurarea convorbirilor de 
pace începute la 6 februarie 1999 la Rambouillet, Franţa, mediate de 
reprezentanţii Grupului de Contact, între delegaţiile sârbă şi albaneză. 

Obiectivele conferinţei urmăreau reglementarea unui statut pentru 
Kosovo, menţinerea integrităţii teritoriale a Republicii Federale Iugoslavia şi 
protejarea drepturilor tuturor grupurilor etnice. 

Planul propus de Grupul de Contact cuprindea în esenţă următoarele: 
UCK trebuia să fie demilitarizată pe parcursul a patru luni; armata sârbă va 
trebui să plece în termen de şase luni, lăsând în urmă 2.500 de militari pentru 
misiuni la frontieră; forţele existente de poliţie urmau să fie retrase pe 
parcursul a doi ani; o forţă condusă de NATO, formată din circa 30.000 de 
militari, cu autorizaţie ONU, va asigura securitatea în Kosovo12. 

Ca finalităţi ale planului erau prevăzute reinstaurarea autonomiei 
Kosovo, care să fie administrată timp de trei ani de către OSCE, iar după 
aceea să fie reluate discuţiile privind viitorul statut al provinciei. 

Negocierile de pace au fost suspendate la 18 martie, fără să se ajungă 
la un acord între cele două părţi, iar Miloşevici nu a luat în considerare 
avertismentele legate de declanşarea unor atacuri aeriene şi şi-a consolidat 
efectivele militare în Kosovo. 

Reînceperea violenţelor a avut ca rezultat retragerea observatorilor 
OSCE la 20 martie 1999. La aceeaşi dată, forţele armate sârbe, imediat după 
retragerea observatorilor din cadrul Misiunii de Verificare pentru Kosovo 
(KVM), declanşează Operaţia „Potcoava”, ce avea ca obiectiv epurarea etnică 
a albanezilor din Kosovo. 

Potrivit UNHCR, forţele guvernamentale au expulzat 862.972 de etnici 
albanezi din Kosovo şi alte câteva sute de mii aveau statutul de refugiaţi 
interni. Peste 80% din întreaga populaţie a provinciei Kosovo – 90% erau 
albanezi kosovari – au fost strămutaţi din casele lor13. 

La 23 martie 1999, Secretarul General NATO, într-o scrisoare adresată 
Secretarului General al ONU, scotea în evidenţă deteriorarea rapidă a situaţiei 

                                                 
12 Tom Gallagher, op. cit., p. 83. 
13 Ibidem, p. 97. 
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din Kosovo. Conform acestuia, forţele armate sârbe „au utilizat o forţă 
excesivă şi disproporţionată, prin care au produs o catastrofă umanitară”14. 

Din acest moment, intervenţia militară a comunităţii internaţionale 
devine o necesitate, iar evitarea unei grave catastrofe umanitare, prioritară. 
Odată atins punctul culminant al conflictului, sarcina comunităţii 
internaţionale şi a organismelor sale de securitate era aceea de a ajunge la un 
consens în ceea ce priveşte necesitatea şi legalitatea intervenţiei militare în 
regiune, de a desemna o forţă capabilă să impună pacea şi de a găsi mijloacele 
necesare reconstrucţiei acestei provincii. 

 
Statutul actual al Kosovo 
La 17 februarie 2008, Pristina şi-a declarat independenţa într-o 

atmosferă calmă şi festivă. Aceasta a fost precedată, cu o zi mai devreme, de 
decizia Uniunii Europene de a trimite un reprezentant special (EUSR) şi o 
misiune de monitorizare a respectării legislaţiei (EULEX), fiind urmată, o zi mai 
târziu, de o declaraţie de sprijin a miniştrilor de externe ai ţărilor membre UE. 

Acest aspect a creat premisele recunoaşterii independenţei noului stat 
de către Franţa, Marea Britanie şi, ulterior, de către Statele Unite ale Americii. 

Astfel, acţiunile diplomatice şi de celebrare a obţinerii independenţei 
au fost foarte bine armonizate. Primul-ministru şi preşedintele Kosovo au 
inclus în declaraţia de independenţă referiri pozitive la adresa minorităţii 
sârbe, o solicitare de implementare a planului Ahtisaari şi o invitaţie UE, de a 
înfiinţa o Reprezentanţă Internaţională Civilă (ICR) pentru monitorizarea 
aplicării planului. 

În decurs de o lună, 28 de state au recunoscut independenţa Kosovo, 
incluzând 16 din cele 27 state membre UE şi 6 din cei 15 membrii ai 
Consiliului de Securitate al ONU15. 

În ciuda măsurilor speciale de securitate şi al sprijinului internaţional 
de care s-a bucurat obţinerea independenţei Kosovo, în scurt timp riscul 
reizbucnirii violenţelor interetnice a devenit realitate. Astfel, la 17 martie 
2008, odată cu declanşarea manifestărilor violente din zona Curţii de Justiţie 
din Mitroviţa, au demonstrat că, datorită acestei provincii aflată la nord de 

                                                 
14 Scrisoare datată 25 martie 1999, din partea Secretarului General adresată Preşedintelui 
Consiliului de Securitate, U.N. Doc. S/1999/338, 1999. 

15 Ţările care au recunoscut independenţa Kosovo (în perioada respectivă) au fost: Austria, 
Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Irlanda, Letonia, Luxemburg, 
Olanda, Polonia, Slovenia, Suedia şi Marea Britanie (ţări membre UE); Albania, Afganistan, 
Australia, Costa Rica, Islanda, Japonia, Malaezia, Peru, Senegal, Elveţia, Turcia şi SUA. 
Dintre acestea, SUA, Marea Britanie, Franţa, Belgia, Costa Rica şi Italia sunt membre ale 
Consiliului de Securitate al ONU. 
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râul Ibar, Kosovo se poate transforma într-un alt punct al globului marcat de 
existenţa unui focar de conflict. 

În scopul prevenirii apariţiei unui nou conflict în Kosovo, mai multe 
ţări ar trebui să recunoască şi să coopereze cu proaspătul stat, misiunile UE şi 
NATO ar trebui să fie proactive şi să-şi armonizeze operaţiile de menţinere a 
păcii şi reconstrucţie. De asemenea, lucrul cel mai important, trebuie să se 
demonstreze Serbiei că organismele de securitate internaţională nu vor 
permite acţiuni de ameninţare care să pună în pericol stabilitatea în regiune. 

Guvernul Kosovo a iniţiat măsuri pozitive care vizează respectarea 
drepturilor minorităţii sârbe, incluzând descentralizarea conducerii la nivel 
local şi protejarea libertăţilor culturale şi religioase. 

Statele care au recunoscut Kosovo ar trebui în momentul de faţă să 
întreprindă vizite la nivel înalt, să încurajeze investiţiile, schimburile 
economice, astfel încât procesul politic de obţinere a independenţei să devină 
unul ireversibil şi, totodată, noul stat să capete încredere pentru iniţierea unor 
acţiuni responsabile. 

Îngrijorarea multor şefi de state şi guverne, imediat după obţinerea 
independenţei, referitoare la producerea unui exod în masă al minorităţilor din 
enclavele etnice, la boicotul economic sau energetic şi chiar la declanşarea 
unor acţiuni militare din partea Serbiei, a rămas nefondată. Totuşi, indiferenţa 
manifestată până acum de comunitatea internaţională şi eforturile Belgradului 
de a-şi extinde controlul asupra sârbilor din zonele locuite de aceştia, 
avansând o strategie de divizare şi pierdere a sprijinului internaţional al 
Kosovo, pe de o parte şi măsurile de contracarare întreprinse de Pristina, pe 
de altă parte, sugerează faptul că, pe termen lung, pericolul producerii unui 
colaps al republicii rămâne încă unul real şi dificil de anticipat. 

Spre exemplu, efortul politicii Serbiei este îndreptat în direcţia 
subminării independenţei Kosovo prin sprijinirea unor instituţii administrative 
paralele în zonele locuite de etnici sârbi, intimidarea sau descurajarea oricărui 
stat care ar dori să coopereze cu Pristina. Politicienii naţionalişti de la Belgrad 
îşi afirmă speranţa că teritoriul Kosovo va fi în cele din urmă împărţit între 
entităţile sârbe şi albaneze, încercând să incite albanezii kosovari la reacţii 
violente prin care proiectul internaţional de stabilitate să devină inoperabil. 

Situaţia este şi mai complicată din cauza Rusiei care continuă să 
sprijine Serbia în eforturile acesteia de a descuraja recunoaşterea noului stat şi 
de a denigra activitatea misiunilor internaţionale de pace. 

În timp ce Serbia are o strategie de divizare a Kosovo, comunitatea 
internaţională nu şi-a definit în mod clar răspunsul pe care trebuie să-l dea 
Belgradului. 
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În acelaşi sens, perpetuarea unei dispute, privind viabilitatea noului 
stat, va avea o influenţă negativă asupra implementării proiectelor de pace 
post-Iugoslavia, într-o zonă a Balcanilor de vest marcată de volatilitatea şi 
fragilitatea frontierelor. 

De aceea, statele importante din regiune, printre care şi Serbia, trebuie 
să manifeste deschidere către valorile Occidentului, Moscova, aliatul de 
nădejde al Belgradului, va încerca, probabil, să acţioneze cu prudenţă, în timp 
ce ONU şi UE vor depune eforturi conjugate pentru stabilizarea şi 
implementarea unor politici de dezvoltare economică a  zonei. 
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marilor actori ai scenei globale, au condus la o adevărată revoluţie în practica 
şi gândirea militară, o revoluţie care reflectă noile tendinţe şi forţe economice, 
tehnologice şi informaţionale generate de cel de al Treilea Val1.  

Puternic influenţate de transformările generale din societatea 
contemporană, noile orientări din practica şi gândirea militară au la bază 
preluarea şi adaptarea la specificul militar a celor mai performante realizări 
din sferele cercetării ştiinţifice, organizării economice şi instituţionale şi 
tendinţele manifestate în plan cultural şi social.  

Ultimele conflicte desfăşurate în diferite regiuni ale lumii şi fizionomia 
teatrelor de operaţii militare la începutul secolului XXI, evidenţiază în mod 
pregnant fenomenul de trecere de la armatele de masă, la noile structuri de 
forţe armate bazate pe grupări de forţe suple, cu un grad mare de mobilitate şi 
independenţă, de la sistemele clasice de mijloace de lovire la sistemele de 
armament inteligente, în care confruntarea este nu numai de forţe şi mijloace 
ci şi de concepte şi sisteme militare.  

În aceste condiţii apreciem că este tot mai dificil să se vorbească 
despre război în accepţiunea sa clasică, deoarece aceasta nu mai corespunde 
unei realităţi în plină evoluţie. Pe plan mondial, îndeosebi în sfera politică, 
noţiunea de război este folosită cu mai multă prudenţă, din care cauză este 
preferat conceptul cu un mai mare grad de generalitate, cel de conflict armat, 
rezultând de aici necesitatea găsirii celor mai eficiente metode de gestionare. 

Specialiştii militari se concentrează pe redefinirea şi redimensionarea 
concepţiei, tipologiei, strategiei, doctrinei şi acţiunilor forţelor armate, având 
drept urmare însăşi schimbarea fizionomiei şi „filozofia” de desfăşurare a 
conflictului armat. 

Apreciem că atât în viitorul apropiat, cât şi în cel pe termen lung, 
conflictele armate vor consta în îmbinarea acţiunilor militare cu cele 
economice, culturale, psihologice, religioase, informatice şi de altă natură, în 
care ponderea acţiunilor nonviolente va tinde să crească în detrimentul celor 
cu grad mare de dezvoltare a acţiunilor violente.  

Deznodământul unui conflict armat nu va mai depinde în aceeaşi 
măsură de confruntarea armată propriu zisă, ci mai ales de natura, amploarea 
şi eficacitatea folosirii resurselor la dispoziţie şi acţiunile întreprinse în 
domenii care nu sunt în mod tradiţional un apanaj al forţelor armate 
(tehnologia informaţiei, imagologia, drepturile omului, reconstrucţia post-
conflict, procesele electorale etc.).  

Acest lucru ne conduce la concluzia că într-o lume globalizată forţele 
armate sunt nevoite să se adapteze din mers la noile provocări. În încercarea 
de a face faţă noilor provocări, profesionalizarea, modernizarea şi creşterea 
                                                 
1 Alvin şi Heidi Toffler, Politica în Al Treilea Val, Editura Antet, Bucureşti, 1995, p. 5. 
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capabilităţilor de proiecţie a forţei şi susţinere logistică în teatru au devenit 
priorităţi ale proceselor de transformare prin care trec armatele moderne. 

Apreciem că procesul de globalizare se numără printre cele mai 
importante schimbări sociale, economice şi politice cu care se confruntă 
lumea de azi. Globalizarea, pe lângă faptul că este dezbătută şi tratată pe larg 
sub diferite forme, reprezintă un fenomen inevitabil şi probabil ireversibil. 
Procesele obiective ale globalizării nu ne permit (nici ca indivizi, nici ca 
naţiune) să decidem sau să alegem dacă dorim globalizare, dacă acceptăm sau 
suntem de acord cu fenomenul. Ceea ce putem face este să constatăm că 
globalizarea există pur şi simplu independent de voinţa noastră, iar noi 
suntem oarecum predestinaţi să trăim sub spectrul acesteia şi să încercăm să-i 
facem faţă şi să ne adaptăm la schimbările pe care le induce.  

Firesc, ne putem întreba ce este sau ce înseamnă în mod concret 
globalizarea? La ora actuală este practic imposibil să epuizăm într-o singură 
definiţie sau într-o simplă formulare toate aspectele pe care le implică această 
realitate. Deşi subiectul este larg dezbătut în mediile de specialitate, nu s-a 
conturat încă o definire exhaustivă a globalizării, într-o formă care să fie 
universal acceptată. Motivul principal îl constituie faptul că globalizarea 
include o multitudine de procese complexe, cu o dinamică variabilă, afectând 
toate domeniile existenţei sociale, pe care capacitatea actuală de procesare a 
informaţiilor nu o poate încă delimita în mod satisfăcător. Globalizarea poate 
fi un fenomen, o ideologie, o strategie sau toate la un loc. 

Globalizarea este definită ca un „proces sau un set de procese, care 
întruchipează o transformare în organizarea spaţială a relaţiilor şi a 
tranzacţiilor sociale – analizate în termenii extensiunii, intensităţii, velocităţii 
şi impactului lor – generând fluxuri şi reţele transcontinentale sau 
interregionale de activitate, interacţiune şi exercitare a puterii”2.  

Prin globalizare economică putem înţelege „dezvoltarea pieţelor 
financiare globale, creşterea corporaţiilor transnaţionale şi dominaţia lor 
crescândă asupra economiilor naţionale. S-ar putea discuta totodată despre 
globalizarea informaţiei şi a culturii, despre răspândirea televiziunii, a 
Internetului şi a celorlalte forme de comunicare şi despre mobilitatea crescută 
a comercializării ideilor”3.  

Bunuri şi servicii produse într-un loc din lume sunt din ce în ce mai 
disponibile în toate părţile lumii. Călătoriile internaţionale sunt mai frecvente, 
comunicaţiile internaţionale sunt un lucru obişnuit, iar Internetul şi telefonul 
mobil au făcut posibilă conectarea chiar a unor zone izolate din Africa sau 
                                                 
2 David Held, Antony McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perraton, Transformări globale. 
Politică, economie şi cultură, Editura Polirom, Iaşi, 2004, p. 40. 
3 George Sörös, Despre globalizare, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 23. 
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America Latină cu restul lumii. Costurile în scădere privind achiziţia 
informaţiilor cresc volumul mişcărilor de capital internaţional, datorită 
accesului până şi a micilor investitori la buletinele informative disponibile pe 
Internet, în timp ce graniţele devin din ce in ce mai permeabile la imigraţie, 
legală sau ilegală, odată cu relativa scădere a costului transporturilor. 

Cea mai elocventă evaluare a acestui fenomen se poate realiza prin 
compararea datelor statistice în domenii ca: valoarea capitalului străin 
investit, densitatea şi diversitatea reţelelor comerciale, numărul de corporaţii 
multinaţionale, organizaţii neguvernamentale internaţionale şi organizaţii 
guvernamentale, cheltuielile din domeniul militar, multinaţionalitatea 
agenţilor economici din domeniul militar-industrial şi diversificarea actorilor 
implicaţi în comerţul internaţional cu armament şi materiale militare.  

Globalizarea economică este un proces istoric, rezultatul inovaţiilor şi 
al progresului tehnologic înregistrat de-a lungul istoriei. Chiar dacă astăzi 
cunoaşte o dezvoltare rapidă, globalizarea nu este poate fi considerată o 
noutate absolută, ea având rădăcinile în perioada în care influenţa lumii 
occidentale a început să se extindă, în special prin dezvoltarea industriei şi a 
comerţului internaţional.  

Progresele instituţionale din ultimul deceniu, la nivelul principalelor 
organisme internaţionale de securitate ne permit să afirmăm că fenomenul 
globalizării economice şi-a pus definitiv amprenta pe procesele de dezvoltare 
industrială, a infrastructurii, comunicaţiilor, transportului şi a principalelor 
pieţe financiare.  

În domeniul strict economic, specialiştii afirmă că stabilitatea 
financiară a devenit o componentă extrem de importantă a stabilităţii 
macroeconomice, întrucât fluxurile de capital exploatează vulnerabilităţile 
sistemului financiar pentru a sancţiona cu promptitudine erorile sau 
inconsistenţele din politica economică4. 

În domeniul militar, globalizarea economică şi-a făcut simţite efectele 
în aproape toate colţurile lumii (de remarcat că mişcările de guerilă din 
America de Sud, forţele rebele din unele state africane, mişcările teroriste din 
Orientul Mijlociu etc. au acces la sisteme de armament de ultimă generaţie) şi 
continuă să influenţeze decisiv modul de abordare a conflictelor viitorului.  

Globalizarea economică poate avea o multitudine de semnificaţii, 
uneori divergente, care desemnează fie internaţionalizarea producţiei şi a 
comerţului, triumful pieţelor financiare şi a liberului schimb, apariţia şi 
dezvoltarea reţelelor internaţionale de informaţii şi comunicare, efectul nivelator 
al industriilor transnaţionale, dar şi presupusa victorie a concernelor mondiale 
asupra guvernelor sau chiar pierderea identităţii şi suveranităţii naţionale.  
                                                 
4 Mugur Isărescu, Globalizare şi integrare europeană. Cazul României, Expunere la Colegiul 
Naţional de Apărare, Bucureşti, martie 2007, p. 4. 
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Într-un sens larg, globalizarea economică reprezintă procesul dinamic 
al creşterii interdependenţelor dintre statele naţionale, ca urmare a extinderii 
şi adâncirii legăturilor dintre acestea în variate sfere ale vieţii politice, sociale 
şi culturale.  

Abordată din punct de vedere economic şi financiar, dimensiunea 
globalizării se manifestă prin întărirea şi lărgirea legăturilor dintre economiile 
naţionale pe piaţa globală a bunurilor, serviciilor şi capitalurilor, creşterea 
enormă a comerţului şi a investiţiilor directe, globalizarea pieţelor financiare, 
producţia integrată la nivel transnaţional, existenţa şi dezvoltarea fără 
precedent a corporaţiilor transnaţionale. Sub aspect strict economic, al 
eficienţei alocării şi utilizării resurselor, globalizarea economică apare ca un 
fenomen raţional, de natură să furnizeze un volum mai mare de bunuri şi 
servicii cu resurse tot mai puţine.  

Globalizarea, ca fenomen dominant al economiei mondiale, este un 
proces în salturi, declanşat de competiţia şi concurenţa dintre principalii poli 
ai puterii economice internaţionale, care cuprinde toate laturile vieţii economice, 
acţionând simultan şi intercorelat la nivel internaţional, regional şi naţional.  

La nivel internaţional acţionează noile tehnologii, expansiunea 
ramurilor industriale moderne, ascensiunea sectorului de servicii, reducerea 
sau înlăturarea barierelor naţionale în procesul derulării fluxurilor 
internaţionale de bunuri, servicii, tehnologie şi capital. 

La nivel regional, se constată tendinţa de concentrare a activităţii 
economice în trei principale regiuni, respectiv America de Nord, Europa şi Asia.  

Nivelul naţional vizează extinderea sectorului privat şi a pieţei, 
deschiderea lor spre exterior. 

Cu toate că nu există o unanimitate în privinţa abordării subiectului, 
unii specialişti consideră că următoarele cauze ar fi definitorii în privinţa 
globalizării5. 

Eroziunea statului naţional, manifestată în special printr-o decădere 
dramatică a statului din funcţiile sale, acesta devenind, în unele situaţii, 
disfuncţional pentru organizarea activităţii şi conducerea treburilor economice 
într-o lume fără graniţe. Într-o lume globalizată, statul naţional va fi înlocuit 
treptat de o nouă identitate constituită pe baza legăturilor economice intense şi 
naturale care se formează în diferite puncte ale globului. Aceste noi entităţi 
economice vor putea exista în interiorul aceluiaşi stat naţional sau vor 
cuprinde regiuni din state vecine, căpătând o aşa numită identitate de stat-
regional. Dependenţa crescândă a statului naţional tradiţional de alte ţări a 
crescut, deci şi conjunctura naţională va fi determinată tot mai mult de 
                                                 
5 Robert Gilpin, Ameninţările capitalismului global: economia mondială în secolul al XXI-lea, 
Princeton University Press, 2000, p. 18.  
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conjunctura internaţională, prin simplul fapt că exporturile reprezintă o parte 
tot mai importantă a producţiei. Astfel, o recesiune în ţara unui partener 
comercial, va avea repercusiuni inevitabile în ţara corespondentă. În acest 
sens, toate ţările suportă constrângeri din exterior. Amploarea acestora 
depinde de gradul de deschidere al ţării respective. 

Creşterea decalajelor între bogaţi şi săraci, deci o adâncire a prăpăstiei 
care separă astăzi statele din Europa, America de Nord şi o parte a Asiei, de 
celelalte regiuni ale lumii. O redimensionare în profunzime a sistemului 
economic determinat de globalizare, antrenează obligatoriu o reconfigurare a 
claselor sociale. Prin clase sociale înţelegem mari grupări de interese care se 
disting unele de altele prin locul pe care îl ocupă în sistemul economic, prin 
rolul pe care îl joacă în organizarea socială a muncii şi deţinerea unei părţi 
mai mult sau mai puţin importante a avuţiei colective. Astfel, globalizarea 
economiei a dat naştere la două clase sociale planetare, legate de aceleaşi interese. 
La vârf, domină o oligarhie mondială care deţine monopolul asupra producţiei, 
tranzacţiilor de bunuri şi servicii şi a pieţelor financiare. Apoi, dedesubt, apare un 
nou tip de burghezie, o burghezie globală formată din marii parveniţi ai 
globalizării6. Burghezia globală se construieşte la fel ca şi burgheziile naţionale 
care se depărtează de vechiul lor aliat, clasa mijlocie, pentru a se ralia la oligarhia 
globală. În acest context, clasa mijlocie nu mai este indispensabilă. De aceea 
asistăm, pe de-o parte, la subţierea progresivă a clasei mijlocii şi, pe de altă parte, 
la apariţia unei infraclase, aceea a excluşilor, a emigranţilor, şi a "condamnaţilor" 
lumii. În timp ce globalizarea a adus beneficii multora, ea a strivit clasa mijlocie 
atât în societăţile locale, cât şi în sistemul internaţional.  

Societăţile multinaţionale care au apărut ca urmare a absenţei unei 
alternative coerente la dezvoltarea agenţilor economici/corporaţiilor naţionale, 
fapt ce a permis firmelor transnaţionale să-şi dezvolte afacerile în afara unui 
control strict al statului. În contextul actual, marile companii transnaţionale îşi 
impun monopolul global asupra deţinerii mijloacelor de producţie, a 
comerţului şi finanţelor, practic fără a întâmpina nici un fel de opoziţie nici 
din partea statului naţional, nici din partea companiilor autohtone, având drept 
efect concentrarea bogăţiei într-un număr limitat de mâini. Politica marilor 
firme se bazează pe formarea de alianţe care să influenţeze instituţii locale, 
naţionale şi internaţionale şi să forţeze adoptarea de legi favorabile lor. 
Împreună cu guvernele ţărilor de origine, precum şi cu diferite instituţii 
internaţionale, precum Organizaţia Mondială a Comerţului, Banca Mondială, 
Fondul Monetar Internaţional etc. aceste corporaţii modelează un sistem 
internaţional în care ele fac comerţ şi operează liber, fiind din ce în ce mai puţin 
responsabile faţă de culturile, comunităţile şi statele naţionale în care operează.  

                                                 
6 Jacques B. Gelinas, Globalizarea lumii, Les Editions écosocieté, Montreal, 2000, p. 19.  
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Dezvoltarea comerţului a condus la lansarea unui sistem global al 
regulilor comerciale, a unui forum global pentru negocieri şi pentru edificarea 
unei noi „filozofii” a comerţului. Dezvoltarea fără precedent a comerţului se 
datorează scăderii rapide a cheltuielilor de transport, mărfurile putând fi astfel 
transportate mult mai rapid. Acest lucru poate fi observat îndeosebi în 
sectorul serviciilor: de exemplu produsele software sau bazele de date pot fi 
transmise în câteva secunde dintr-un capăt al lumii în celălalt. 

În acest context, Organizaţia Mondială a Comerţului se constituie într-o 
instituţie care reflectă şi reprezintă economia globală, fiind un cadru de 
administrare şi reglementare a diferitelor dispute economice între state. 

Sfârşitul Războiului Rece este, în opinia unor specialişti, o altă cauză 
importantă a globalizării. Thomas Friedman afirmă chiar că: „Globalizarea 
este noul sistem, care  a luat locul Războiului Rece”7. Războiul Rece, ca 
sistem internaţional, îşi avea propria sa structură de putere (echilibrul dintre 
Statele Unite şi URSS) şi propriile reguli: în plan extern, nici o superputere nu 
atenta la sfera de influenţă a alteia; în domeniul economic, ţările slab 
dezvoltate se concentrau pe creşterea industriilor naţionale, ţările în curs de 
dezvoltare asupra creşterii economice orientate spre export, ţările comuniste 
asupra autarhiei iar economiile occidentale asupra comerţului liber. Războiul 
Rece avea ideile sale dominante: conflictul dintre comunism şi capitalism, 
destindere, nealiniere şi perestroika. Războiul Rece avea propriile tendinţe 
demografice: mişcarea persoanelor dinspre Est spre Vest a fost în mare măsură 
îngheţată de Cortina de Fier, dar mişcarea de la Sud la Nord a fost un neîntrerupt 
şuvoi. Toate aceste elemente ale sistemului Războiului Rece luate la un loc au 
influenţat politica internă şi relaţiile externe ale fiecărei ţări din lume. Odată cu 
căderea „Cortinei de Fier“ statele care aparţineau „blocului estic“ s-au deschis în 
direcţia pieţei libere, a economiei de piaţă şi a principiilor democratice de 
organizare, în acest fel deschizându-se de fapt spre globalizare.  

Putem afirma că globalizarea ne afectează pe toţi în mod direct, 
inducând o sumedenie de efecte pozitive şi negative care se repercutează 
asupra societăţii şi indivizilor indiferent de voinţa noastră. 

Efectele pozitive se subsumează în: amplificarea şi liberalizarea 
comerţului, a investiţiilor şi fluxurilor financiare; extinderea şi libera 
circulaţie a valorilor; protecţia mediului înconjurător; întărirea securităţii 
individului şi a entităţilor organizatorice subiecte ale dreptului internaţional. 
Globalizarea a contribuit la dezvoltarea şi liberalizarea pieţei tehnologice 
globale, a afacerilor, a culturii şi, nu în ultimul rând, a politicii.  

Unii specialişti apreciază că globalizarea economică va genera o 
prosperitate fără precedent, pe măsură ce tot mai multe naţiuni vor participa la 
                                                 
7 Thomas L. Friedman, Lexus şi măslinul, Editura Fundaţiei Pro, Bucureşti, 2001, p. 29.  
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economia globală, iar fluxurile tehnologice şi financiare vor determina 
dezvoltarea echilibrată a întregii lumi8. 

Companiile multinaţionale, ONG-urile, Internetul, comunicaţiile 
globale prin satelit sunt de un real folos migraţiei internaţionale şi sporirii 
contactelor umane, facilitând în acest fel atât schimburile comerciale, cât şi 
cele culturale, politice, sociologice şi de altă natură. 

Dar globalizarea are şi efecte negative, printre care putem enumera: 
internaţionalizarea fenomenelor cronice de criză locale şi regionale; 
mondializarea criminalităţii organizate (traficul de armamente, droguri, 
persoane, migraţia ilegală); radicalizarea fanatismului religios şi etnic; 
intensificarea activităţilor exponenţilor terorismului internaţional etc.  

Aspectele negative sunt acutizate şi pentru că globalizarea este un 
proces independent, necontrolat, neguvernat. Scăpată de sub controlul politic, 
globalizarea economică poate duce, de exemplu, la haos economic şi la 
devastare ecologică în multe părţi ale lumii9. Îngrijorătoare sunt şi fenomenele 
de fragmentare şi slăbire a coeziunii sociale, globalizarea conducând în 
anumite cazuri la deteriorarea distribuţiei veniturilor şi atragerea forţei de 
muncă înalt calificate către zone cu potenţial de dezvoltare mare, creşterea 
şomajului etc.  

Globalizarea economică determină multiplicarea crizelor financiare şi 
economice, cu efecte imprevizibile asupra vieţii sociale şi politice, în acest fel 
punându-se în pericol însăşi existenţa statelor naţionale. În acest fel, entităţile 
economice şi sociale care nu se adaptează rapid la efectele globalizării se 
tensionează la extrem, devenind sursa unor conflicte majore.  

Globalizarea favorizează apariţia şi proliferarea unor ameninţări şi 
riscuri asimetrice ale căror efecte negative sunt resimţite în întreaga lume. 
Dacă globalizarea anulează, în mare măsură, posibilitatea izbucnirii unui 
război la nivel mondial, terorismul, crima organizată şi proliferarea armelor 
de distrugere în masă, extremismul etnic şi religios devin sursa principală a 
conflictelor armate actuale. Teroriştii speculează oportunităţile oferite de 
revoluţia în domeniul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiilor pentru 
dezvoltarea reţelelor proprii şi crearea unora noi, creşterea abilităţii acestora 
de a opera în zone întinse şi cât mai depărtate de bazele proprii.  

Putem concluziona că, deşi este relativ dificil de făcut o balanţă între 
beneficiile globalizării şi efectele negative, fenomenul există, este în plină 
dezvoltare şi, pentru a putea beneficia de foloasele acestuia, trebuie să identificăm 
din timp, şi în cunoştinţă de cauză, efectele asupra tuturor aspectelor vieţii 
                                                 
8 Lowell Bryan, Diana Farell, Market Unbound: Unleashing Global Capitalism, New York, 
1996, p. 96. 
9 Joseph Stiglitz, Globalizarea. Speranţe şi deziluzii, Editura Economică, Bucureşti, 2004, p. 45. 
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economice şi sociale. În domeniul militar, globalizarea economică are deja o 
influenţă semnificativă asupra logisticii operaţionale dacă ne gândim numai la 
dezvoltarea fără precedent a modalităţilor de transport şi la implicaţiile 
managementului economic asupra aprovizionării trupelor. 

Armata, ca parte a societăţii, nu poate şi nu trebuie să rămână în afara 
fenomenului globalizării. Dacă ne gândim doar la modul cum armatele 
naţionale implementează STANAG-urile NATO, putem constata că 
globalizarea se manifestă, în mai mică sau mai mare măsură, în organizarea 
structurală şi funcţională, instruirea, planificarea şi doctrina forţelor armate. 
Considerăm totuşi că, cel mai pregnant, globalizarea şi în special globalizarea 
economică, se manifestă în domeniul spijinului logistic. Există cel puţin patru 
caracteristici principale ale globalizării economice care influenţează, în mod 
direct sau mai puţin direct, sprijinul logistic: integrarea economiilor naţionale 
în pieţele mondiale; tranziţia de la economia de ,,volum" la cea de „calitate"; 
sfârşitul bipolarităţii între capitalism şi socialism în privinţa costurilor de 
producţie şi reconfigurarea noilor blocuri economice. 

Spaţiul în care se desfăşoară în prezent acţiunile forţelor participante la 
operaţiile de răspuns la crize este un spaţiu multidimensional, în care au loc 
acţiuni caracterizate de mobilitate, descentralizare, manevrabilitate, 
flexibilitate şi asimetrie. Forţele şi mijloacelor angajate, terestre, navale, 
aeriene, informaţionale, psihologice şi de altă natură, necesită constituirea şi 
funcţionarea unui sistem logistic adecvat.  

În epoca actuală, când resursele sunt din ce în ce mai limitate, una 
dintre principalele cerinţe ale unei operaţii se referă la eficienţa costurilor şi 
asigurarea unei cât mai bune disponibilităţi a echipamentelor şi tehnicii din 
dotarea forţelor expediţionare. Elementul central îl reprezintă dorinţa de a 
reduce cheltuielile materiale şi financiare, precum şi cele generate de forţa de 
muncă, odată cu obţinerea unei eficienţe maxime a utilizării resurselor aflate 
la dispoziţie. Globalizarea economică permite realizarea acestui deziderat 
având în vedere accesul relativ facil la resurse şi informaţii în timp real, 
posibilitatea executării transporturilor de aprovizionare la distanţe mari de 
bazele logistice proprii utilizând o mare varietate a vectorilor de transport şi 
standardizarea anumitor proceduri şi echipamente, fapt ce permite o 
interconectare a sistemelor logistice din teatrul de operaţii. 

O altă caracteristică imprimată câmpului de luptă modern o reprezintă 
dinamismul ca tendinţă care se manifestă în fizionomia luptei pentru sporirea 
caracterului decisiv al confruntării. Sporirea dinamismului poate fi 
considerată o consecinţă a globalizării, având în vedere dezvoltarea continuă 
şi în ritm rapid a mijloacelor de luptă, prin accesul aproape nelimitat la 
informaţii şi tehnologie. În acest sens, în cadrul acţiunilor militare ale 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 80

războiului viitorului pe lângă comprimarea duratei ostilităţilor, durata luptei 
propriu-zise devine liniară, fără întreruperi impuse de alternanţa 
anotimpurilor, a perioadei zi-noapte, timp favorabil-nefavorabil, obiectiv de 
pe aliniamentul de contact-obiectiv din adâncime etc. Acest fapt impune 
adaptarea sprijinului logistic la ritmul impus de acţiunile forţelor luptătoare. 
Specialiştii în domeniu trebuie să aibă în vedere utilizarea cu eficienţă 
maximă a elementelor de infrastructură şi a mijloacele specializate destinate a 
acţiona în spaţiul terestru, maritim şi aerian. În acest fel, sprijinul logistic va 
spori viteza de reacţie a forţelor proprii prin acţiuni de susţinere proactive, în 
condiţiile exploatării cu maximă eficienţă, la momentul oportun, a tuturor 
resurselor aflate în teatrul de operaţii. 

Din analiza proceselor ce au loc pe plan mondial se poate observa 
tendinţa de retehnologizare în domeniul militar şi de înzestrare a armatelor cu 
echipamente de ultimă generaţie, cu volum relativ mic, dar cu eficienţă 
sporită, care să permită transportul la mare distanţă cu un număr cât mai redus 
de mijloace. De asemenea, se constată preocuparea de dezvoltare a unor 
vectori de transport care să dispună de un factor de protecţie sporit şi de 
posibilitatea de a acţiona în teren cu grad ridicat de dificultate. Dacă vom lua 
în considerare conflictele din Golf şi cel din Afganistan vom observa 
preocuparea aliaţilor de a desfăşura în teatrele de operaţii mijloace cu 
mobilitate şi grad de protecţie sporite, care să necesite un volum relativ redus 
de mentenanţă şi, lucru deosebit de important, să fie interoperabile cu ale 
celorlalţi membrii ai coaliţiei. În acest sens, se remarcă preocuparea 
specialiştilor de a realiza şi de a experimenta noi arme şi muniţii inteligente şi 
de înaltă precizie. Acest fapt impune diversificarea producţiei şi un suport 
financiar adecvat care să permită înzestrarea forţelor armate la standardele 
cerute de noua „faţă” a conflictului militar.  

Realizarea acestor cerinţe nu ar fi posibilă într-o economie închisă, 
deci putem considera că economia globalizată oferă oportunităţi noi şi extinse 
în domeniul sprijinului logistic al forţelor expediţionare, mediul concurenţial 
indus de globalizare având ca prim efect scăderea cheltuielilor. 

Pe baza analizării fenomenelor economice şi militare de la sfârşitul 
secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea, apreciem că următoarele 
procese au un impact major asupra logisticii forţelor expediţionare 
participante la operaţii multinaţionale de răspuns la crize:  

• Sporirea accentului pus pe utilizarea tehnologiei. Utilizarea 
sistemului electronic de schimb de date10 (“electronic data interchange – 
EDI”) este un exemplu concludent, cum tehnologia poate fi folosită eficient 
                                                 
10 Col.prof.univ.dr. Benoni Andronic, Determinările logistice ale războiului bazat pe reţea, 
Revista Gândirea Militară Românească, nr. 6, 2004, p. 29. 
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pentru sporirea vitezei de reacţie în domeniul susţinerii forţelor. Este cunoscut 
faptul că pentru îmbarcarea şi expedierea tehnicii şi materialelor sunt necesare 
o serie întreagă de formulare care trebuie să parcurgă un drum birocratic 
destul de lung, ceea ce are drept consecinţă lungirea, uneori excesivă, a 
timpului în care materialele ajung la luptător. Prin utilizarea EDI, timpul 
necesar întocmirii hârtiilor se scurtează semnificativ, comenzile şi formularele 
putând fi expediate concomitent mai multor agenţi implicaţi în livrarea şi în 
transportul materialelor. Un sistem electronic, care face legătura direct între 
centrele de distribuţie ale producătorului şi beneficiarul final, contribuie la 
“scurtcircuitarea” anumitor intermediari din lanţul de distribuţie şi deci la 
scurtarea timpului de reacţie între cerere şi onorarea acesteia.  

• Reducerea stocurilor/inventarelor. Nivelul stocurilor aflate în 
depozitare va putea fi menţinut la un nivel minim, prin reducerea continuă a 
resurselor, constituirea unor stocuri mobile (on wheels supplies), menţinerea 
unor anumite cantităţi de materiale în stoc direct la vânzător, asigurarea unor 
piese de schimb şi subansambluri doar la cerere, optimizarea procesului de 
distribuţie şi utilizarea Internetului pentru schimbul de informaţii.  

Prin utilizarea internetului, ca mijloc de obţinere a datelor şi 
informaţiilor în timp real, este posibilă urmărirea situaţiei concrete a nivelului 
stocurilor pentru fiecare unitate şi o mai bună evaluare a nevoilor reale ale 
unităţilor combatante. Sistemele capabile să furnizeze date şi informaţii asupra 
stocurilor, să identifice anumite disfuncţionalităţi şi chiar să ofere soluţii, sunt din 
ce în ce mai utilizate pe câmpul de luptă modern. Senzori specializaţi asigură 
monitorizarea nivelului stocurilor, localizarea exactă a acestora la nivel unitate, 
starea echipamentelor etc. şi transmit aceste date la factorii de decizie. Cunoscând 
în detaliu situaţia logisticii la un moment dat, factorii decizionali sunt în măsură 
să configureze mult mai bine cerinţele de reaprovizionare. 

• Externalizarea. Externalizarea anumitor servicii către agenţi economici 
specializaţi poate fi benefică atunci când există un deficit de forţă de muncă, 
când operaţiile militare au căpătat un anumit grad de stabilitate sau când este 
necesar ca sistemul logistic propriu să fie redus din diferite considerente.  

Externalizarea va conduce la o mai bună cheltuire a fondurilor alocate 
pentru susţinerea forţelor şi reducerea „amprentei logistice” în teatrele de operaţii. 

În domeniul militar, externalizarea presupune creşterea vizibilităţii 
asupra nevoilor forţelor armate şi o transparenţă mult mai mare, ceea ce poate 
induce, la un anumit moment, creşterea vulnerabilităţii logisticii. Datorită acestui 
fapt este necesar ca factorii de decizie să cântărească foarte atent care anume 
servicii vor fi externalizate şi care vor fi agenţii economici care le vor furniza. 

• Dezvoltarea aşa numitei logistici anticipative. În prezent, armatele 
moderne experimentează aşa numitul concept “anticipatory logistics”, pentru 
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produsele petroliere, muniţii şi mentenanţă, care este, în fapt, logistica bazată 
pe nevoile reale de consum. Acest concept utilizează tehnologii, sisteme 
informaţionale şi proceduri destinate prevederii şi stabilirii priorităţilor 
consumatorului pentru a fi în măsură să asigure o susţinere logistică adecvată, 
în funcţie de consumurile reale. Deşi, la prima vedere, conceptul este relativ 
simplu, în viitor se prevede extinderea utilizării tehnologiilor moderne ca 
instrumente pentru monitorizarea nivelului stocurilor de materiale, precum şi 
a stării tehnice a echipamentelor majore. De asemenea, se prevede utilizarea 
sistemelor informatice de asistare a deciziei, pentru determinarea celei mai 
bune soluţii de folosire a mijloacelor de sprijin avute la dispoziţie. În acest fel, 
logisticienii vor avea la dispoziţie cele mai moderne instrumente de 
management al lanţului de aprovizionare. Decidenţii vor utiliza noi 
instrumente de evaluare a logisticii ca: diagnoza extinsă, testarea automată şi 
mijloacele de analiză şi prelucrare a datelor, pentru a furniza forţelor 
luptătoare un sprijin logistic mult mai eficient, utilizând mijloace mult mai 
puţine. În viitor, specialiştii prevăd integrarea şi direcţionarea logisticii spre 
un model sincronizat de aprovizionare, distribuţie, transport şi financiar care 
va conduce la creşterea gradului de operativitate a sistemelor de armament şi 
va fi orientat către satisfacerea cerinţelor esenţiale ale misiunii11. 

În acest context, apreciem că este necesară elaborarea, dezvoltarea şi 
adoptarea unor noi concepte privind sprijinul logistic pentru ca sistemul 
militar să fie capabil să răspundă eficient în situaţii de criză. Pentru aceasta 
trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 

a) Standardizarea tehnicilor şi procedurilor de sprijin logistic. În epoca 
globalizării economice, specialiştii trebuie să opereze cu proceduri şi date 
astfel stabilite încât să reziste un timp cât mai îndelungat schimbărilor 
tehnologice. Aceste proceduri trebuie să fie identice sau cât mai apropiate atât 
în sectorul civil, cât şi în cel militar, pentru a se asigura complementaritatea 
acestora, condiţie necesară funcţionării acestora cu randament maxim. Un 
exemplu în acest sens, se referă la transportul containerelor cu echipamente 
militare care sunt mânuite atât de furnizori militari, cât şi de furnizori civili, în 
această situaţie fiind necesar ca procedurile de ambalare, identificare, 
îmbarcare şi urmărire a mişcării acestora să fie identice pentru a se asigura o 
livrare optimă. 

b) Informaţiile în timp real asupra stocurilor. Este de importanţă vitală 
ca  sistemul militar să deţină cele mai recente date privind situaţia stocurilor 
atât a celor proprii, cât şi a celor din sectorul civil la care ar putea avea acces 
într-o situaţie de criză. Aceste date sunt necesare pentru integrarea 
                                                 
11 Joshua M. Lenzini, Anticipatory Logistics: The Army's Answer to Supply Chain 
Management, USA, Army Logistician, March 2002, p. 14. 
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informaţiilor legate de acţiunile de aprovizionare cu echipamentele şi tehnică 
şi livrarea la timp a acestora. Lipsa acestor informaţii poate conduce la 
apariţia stocurilor supranormative, blocajele în aprovizionare, imobilizarea 
vectorilor de transport şi, în final, eforturi financiare mari şi inutile. Cel mai 
elocvent exemplu în acest sens este războiul din Golf unde, conform unui 
raport al Oficiului Central pentru Audit (General Accounting Office) al SUA, 
piese de schimb în valoare de 2,7 miliarde dolari au rămas neutilizate12. Acest 
lucru s-a datorat faptului că, la aceea dată, forţele armate nu dispuneau de un 
sistem viabil de urmărire a stocurilor de materiale. De asemenea, s-a 
manifestat pregnant lipsa echipamentelor specializate, porturile de 
îmbarcare/debarcare devenind supraaglomerate cu tehnică şi materiale care 
urmau să fie procesate şi livrate către unităţi. 

c) Lărgirea spectrului surselor de aprovizionare. În condiţiile 
globalizării nu se mai poate vorbi de surse unice de aprovizionare. Sprijinul 
logistic este condiţionat de implementarea unui sistem integrat al surselor de 
aprovizionare, menţinerea şi actualizarea unei baze de date relevante cu 
potenţiali furnizori şi distribuirea în timp real a bunurilor şi serviciilor 
necesare. Sursele de aprovizionare trebuie să permită desfăşurarea rapidă a 
forţelor şi a operaţiilor rapide şi decisive, inclusiv prin folosirea flexibilă a 
bazelor logistice proprii sau ale aliaţilor (inclusiv a celor maritime), 
aprovizionarea înaintată şi manevre de forţe şi mijloace logistice. 
Diversificarea surselor de aprovizionare necesită capabilităţi ridicate în 
domeniul managementului informaţiilor, precum şi procesarea eficientă a 
datelor la dispoziţie concomitent cu un sistem logistic adaptabil, capabil să 
facă faţă situaţiilor des schimbătoare din teatrul de operaţii  

d) Minimalizarea timpului de aşteptare pentru consumatorul 
final/luptător. În vederea unui sprijin logistic eficient, este fundamental să se 
atingă un nivel optim al timpului necesar pentru achiziţii, mentananţă şi 
distribuţie. Achiziţiile din mai multe surse, asociate cu livrările rapide şi 
reducerea timpului de imobilizare determinat de lucrările de mentenanţă, 
conduc la scurtarea semnificativă a timpului necesar pentru aprovizionarea 
forţelor şi reducerea cheltuielilor. Produsele de înaltă tehnologie permit 
agenţilor economici civili, dar şi  organismului militar, să lucreze cu un nivel 
scăzut al stocurilor. Licitaţiile on-line permit identificarea rapidă a eventualilor 
furnizori şi eficientizarea procesului de achiziţii. Furnizorii de servicii virtuale 
permit schimbul de informaţii între actorii care asigură bunuri şi servicii la nivel 
global. În acest fel, contingentele naţionale desfăşurate în teatrele de operaţii pot 
menţine un nivel optim al stocurilor fără a se apela la stocuri suplimentare, care 
conduc la imobilizarea de active şi fonduri financiare.  
                                                 
12 Major Joshua M. Lenzini, Anticipatory Logistics: The Army's Answer to Supply Chain 
Management, Carlisle, SUA, 2002, p. 9. 
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e) Utilizarea în comun a unor bunuri publice. În condiţiile în care 
comerţul şi transporturile devin din ce în ce mai extinse la nivel global şi 
totodată mai strâns legate între ele, utilizarea în comun a infrastructurii şi a 
echipamentelor, indiferent dacă acestea aparţin sectorului public sau celui 
militar, contribuie la împărţirea costurilor şi, deci, la reducerea presiunii 
asupra bugetului armatei. În acest sens, o serie de porturi, drumuri naţionale 
sau autostrăzi, aflate în administrarea autorităţilor publice, pot fi nominalizate ca 
şi coridoare de transport militar de interes strategic, în timp ce unele baze 
militare aeriene ar putea fi utilizate şi de anumiţi operatori în transporturi civili. 

f) Folosirea punctelor comerciale de intrare în ţară a mărfurilor de 
import. Porturile, aeroporturile şi rutele comerciale de tranzit, prin care se 
derulează operaţiuni comerciale de import-export constituie o bună 
oportunitate pentru deplasarea trupelor şi echipamentelor. Infrastructura 
existentă pe teritoriul naţional dispune de capacităţile şi echipamentele 
specializate necesare îmbarcării/debarcării, astfel acestea putând fi folosite de 
forţele armate fără a mai fi necesară o pregătire prealabilă sau alocarea de 
fonduri suplimentare. 

g) Integrarea funcţiilor logistice cu funcţiile informaţiilor şi operaţiilor. 
În acest fel se va asigura un sprijin proactiv procesului de luare a deciziei la 
nivelul comenzii, iar sprijinul logistic va căpăta un pronunţat caracter dinamic 
fiind capabil să anticipeze componentele proprii ce trebuie să fie reconfigurate 
sau ajustate în funcţie de evenimente. Accentul pe informaţie şi distribuirea 
acesteia va permite un înalt grad de flexibilitate operaţională şi asigurarea unui 
sprijinul logistic fără întrerupere, integrat, flexibil şi funcţional, apt să răspundă 
nevoilor de asigurare a forţelor cu toate categoriile de tehnică şi materiale (la 
timpul şi în locul ordonat, cât mai simplu şi cu cheltuieli minime). 

În concluzie putem aprecia că globalizarea economică determină 
necesitatea adaptării modului de abordare a logisticii operaţionale, în sensul 
dezvoltării acelor tehnici şi tehnologii care să permită desfăşurarea forţelor 
proprii în cele mai bune condiţii şi coordonarea eforturilor cu organismele şi 
organizaţiile cu vocaţie globală în domeniul securităţii (ONU, OSCE, UE), în 
vederea maximizării eficienţei intervenţiei în situaţii de criză.  

Globalizarea înseamnă mobilitate şi libertate, flexibilitate şi 
predictivitate, gândire deschisă şi proactivă. 

Pe plan economic, primordială este piaţa globală unică în care 
competiţia globală este principiul coordonator. Reţelele de producţie, 
distribuţie şi finanţe devin transnaţionale, dispunând de capacitatea de a 
transcede graniţelor naţionale, incluzând teritorii şi economii naţionale. În 
condiţiile economice actuale a fi pasiv în faţa fenomenului globalizării poate 
constitui o greşeală cu profunde implicaţii asupra însăşi securităţii naţionale.  

În plan militar este bine cunoscut faptul că evoluţia rapidă a 
tehnologiilor a determinat schimbări importante ale strategiilor şi doctrinelor 
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militare, a modului de organizare şi înzestrare a armatelor. Avansul 
tehnologic continuu, la nivel global, redefineşte modul cum sunt purtate 
războaiele, iar linia de demarcaţie între competiţia economică şi acţiunile 
militare se estompează. Sprijinul logistic capătă noi valenţe în condiţiile în 
care pe plan mondial se manifestă o criză financiară şi economică acută. 
Specialiştii în domeniu trebuie să facă faţă unei adevărate dileme: nevoia de a 
asigura sprijinul logistic optim pentru forţele luptătoare la un nivel al 
costurilor cât mai redus şi nevoia de a reduce cât mai mult posibil 
dimensiunile fizice ale structurilor logistice care asigură acest sprijin.  

Astfel, viitoarele structuri logistice vor trebui să fie: 
• modulare în organizare şi flexibile în gândire; 
• suficient de mobile pentru a fi în măsură să susţină forţe combatante 

manevriere într-un teatru de operaţii discontinuu, neliniar; 
• capabile să asigure managementul optim al fluxului resurselor de la 

bazele aflate pe teritoriul naţional până la luptător şi să utilizeze 
eficient resursele civile disponibile în teatrul de operaţii; 

• organizate într-o viziune întrunită şi multinaţională, pentru a putea 
asigura sprijinul logistic optim ori de câte ori cerinţele operaţionale 
o impun; 

• instruite şi dotate corespunzător tipurilor de misiuni şi mediului 
operaţional al viitorului. 

Prin impunerea unor noi modele organizaţionale, comportamentale şi 
de gândire induse de globalizarea economică, se vor putea asigura condiţiile 
necesare transformării radicale a modului de abordare a susţinerii forţelor într-un 
teatru de operaţii întrunit. 

Pentru a fi în pas cu transformările profunde prin care trec armatele 
moderne este necesar să reflectăm asupra beneficiile şi, desigur, şi asupra 
constrângerilor pe care noile tendinţe în domeniul sprijinului logistic le impun 
pentru ducerea cu succes a unei campanii militare. 

Considerăm că viitorul sprijinului logistic în operaţiile de răspuns la 
crize evoluează către o abordare integrată a aprovizionării, transportului şi 
distribuţiei şi valorificării eficiente a oportunităţilor oferite evoluţiile 
economiei mondiale. Doar în măsura în care se va persevera în direcţia 
obţinerii unor avantaje maxime de pe urma realităţilor economice actuale şi se 
va reuşi îmbinarea armonioasă a acestora cu cerinţele specifice sectorului 
militar, se pot contura viitoarele misiuni de sprijin logistic şi susţinerea 
forţelor care participă la operaţii atât pe teritoriul naţional, cât şi în teatre de 
operaţii externe. Este deci, evident faptul că, pentru a face faţă realităţilor şi 
tendinţelor existente în dezvoltarea armatelor moderne, logistica trebuie să se 
afle într-un continuu proces de transformare şi adaptare.  
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Manevra forţelor operaţionale multinaţionale în războiul contra 
terorismului necesită integrarea extensivă a dislocării la nivelurile strategic 
operativ şi tactic prin asigurarea unei susţineri specifice, eficace. 

Orice misiune operaţională şi logistică multinaţională implică sprijinul 
adecvat a două sau mai multe naţiuni cu forţe într-o alianţă sau coaliţie, 
inclusiv cele aflate sub mandat ONU. Logistica în operaţiile multinaţionale este 
aproape la fel ca cea din mediile joint, dar mult mai complicată. 

Logistica multinaţională include, pe de o parte, angajarea unităţilor 
logistice asigurate de către naţiunile participante, aflate la dispoziţia 
comandantului forţei, precum şi o varietate de aranjamente de sprijin 
multinaţional care pot fi dezvoltate şi utilizate de către forţele participante. 

 
The challenge of moving multinational operational forces in the war on terror 

requires extensive integration of strategic, operational and tactical deployment and 
distribution efforts to provide a specific and effective sustainment. 

Any multinational, operational and logistic activity involve the proper 
support of two or more nations for the forces under the auspices of an alliance 
or coalition, including those conducted under United Nations mandate. 
Logistics in multinational operations is almost the same as in a joint 
environments but much more complicated.  

Multinational logistics includes activities involving both logistic units 
provided by participating nations designated for use by the multinational force 
commander as well as a variety of multinational logistic support arrangements 
that may be developed and used by participating forces. 

 
 
Cuvinte cheie: managementul aprovizionării, logisticienii planificatori, 

procesul planificării sprijinului logistic, fluxul echipamentelor 
şi materialelor, contractor, contractare locală. 

Keywords: supply management, planners logisticians, logistic support 
planning process, the flow of equipment and materiel, 
contractor, local contracting. 
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Determinări manageriale ale aprovizionării 
Aprovizionarea cu bunuri materiale a forţelor participante la 

operaţiile multinaţionale în sprijinul păcii presupune implicarea atât a 
organismelor internaţionale sub egida cărora se desfăşoară misiunea de pace 
(O.N.U., O.S.C.E., N.A.T.O.), cât şi a guvernelor ţărilor participante. 
Activitatea de aprovizionare se derulează continuu atât în faza iniţială de 
constituire a forţei şi de planificare a misiunii, cât şi pe timpul desfăşurării 
efective a acesteia. Evidenţierea sistemică a procesului de aprovizionare cu 
bunuri materiale şi servicii presupune parcurgerea mai multor etape: 

a) Prognoza şi planificarea logistică a aprovizionării au la bază, după cum 
este firesc, ansamblul acţiunilor prin intermediul cărora se determină principalele 
obiective, precum şi resursele şi principalele mijloace necesare realizării lor în 
vederea satisfacerii cerinţelor logistice ale unei forţe multinaţionale. 

Potrivit reglementărilor S.U.A. şi ale O.N.U., planificatorii logisticieni 
de la toate nivelurile forţei multinaţionale trebuie să înţeleagă şi să aplice 
doctrina logistică prin utilizarea procedurilor şi a capacităţilor disponibile. În 
acest scop, planificatorii vor lua în considerare posibilităţile automatizării 
integrate a logisticii forţei şi realizarea aprovizionării într-un astfel de sistem. 

Şeful logisticii forţei trebuie să aibă certitudinea că procedurile de 
operare standard pentru logistică sunt bazate pe înţelegeri reciproce. La 
rândul lor, toate unităţile componente ale forţei multinaţionale trebuie să 
folosească aceste proceduri şi să înţeleagă modul de raportare, pentru ofiţerul şef 
al logisticii şi statul său major să cunoască în orice moment ce bunuri 
materiale sunt disponibile. 

În situaţia participării unor structuri militare româneşti la misiuni de 
menţinere a păcii, în perioada de planificare, după întocmirea statului de 
organizare şi înzestrare se întocmeşte "Planul de suport logistic al misiunii" 
care, potrivit aprecierii specialiştilor, cuprinde detalii referitoare la: 

• asigurarea hrănirii efectivelor şi modul de realizare pe etape (afluire, 
în zona misiunii şi pe timpul definirii); 

• asigurarea cu pâine şi a instalaţiilor de purificare a apei; 
• nivelul stocurilor de materiale şi produse falimente, apă, 

medicamente, carburanţi-lubrifianţi, piese de schimb) ce se 
asigură pe timpul îndeplinirii misiunii; 

• echiparea efectivelor şi asigurarea materialelor de întreţinere1. 
În această, primă etapă, prin estimări şi pe baza normelor de 

aprovizionare existente la nivel naţional se determină în mod precis cantităţile de 

                                                 
1 Mr.dr. Gheorghe Minculete, mr. Tiberiu Buceac, Opinii privind logistica în condiţii de 
interoperabilitate, Lucrare de cercetare ştiinţifică, Editura AISM, Bucureşti, 2001, p. 5. 
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produse şi servicii necesare contingentului propriu ce urmează să participe la 
operaţia multinaţională în sprijinul păcii. Pe lângă normele naţionale se va ţine 
cont şi de restricţionările şi/sau cerinţele impuse de organismele internaţionale 
prin înţelegerile şi aranjamentele bilaterale semnate de statul român. 

b) Organizarea activităţilor logistice de aprovizionare constă, după 
opinia noastră, în ansamblul proceselor prin intermediul cărora se stabilesc şi se 
delimitează procesele de muncă fizică şi intelectuală şi componentele lor 
(mişcări, timpi, operaţii, sarcini etc.) precum şi gruparea acestora pe posturi şi 
compartimente şi atribuirea lor personalului militar şi civil, în vederea 
realizării în cât mai bune condiţii a obiectivelor previzionate. 

Faza de organizare a activităţii de aprovizionare cu bunuri materiale 
presupune combinarea nemijlocită a resurselor umane şi, în mod indirect, 
materiale, informaţionale şi financiare la nivelul compartimentelor de 
aprovizionare şi la nivelul tuturor structurilor implicate în organizarea şi în 
pregătirea contingentului participant la operaţia multinaţională. 

În această a doua etapă se execută şi recunoaşterile zonei (zonelor) de 
desfăşurare a viitoarelor acţiuni. Dintre echipele de recunoaştere vor trebui să 
facă parte, în mod obligatoriu şi ofiţeri de logistică ale căror acţiuni se vor 
concentra, în principal, pe identificarea resurselor materiale locale disponibile 
pe teatrul de acţiune, susceptibile a putea fi folosite de către forţe şi 
posibilitatea accesului la aceste resurse. 

Acţiunile de recunoaştere sunt limitate în timp şi vizează, în principal: 
• identificarea raioanelor de dispunere şi pregătirea bazelor aferente 

operaţiilor; 
• proiectarea şi pregătirea elementelor logistice componente a 

contingentului naţional; 
• prevederea şi constituirea stocurilor de bunuri materiale în zona de 

operaţii2. 
c) Coordonarea acţiunilor implică o armonizare a deciziilor şi acţiunilor 

personalului implicat în activitatea de aprovizionare în cadrul previziunilor şi 
sistemului organizatoric stabilite anterior. 

Coordonarea se va realiza de către ofiţerul şef al logisticii al forţei 
(C.L.O.) şi va urmări realizarea unui cadru optim pentru punerea la dispoziţia 
structurilor de decizie a celor mai eficiente metode de furnizare a sprijinului 
logistic necesar forţei. 

C.L.O. este responsabil de constituirea şi funcţionarea bazelor logistice, 
numite adesea "zonă pentru mentenanţa pe câmpul de acţiune". El se foloseşte în 
activitatea sa de o serie de directive O.N.U. În acest caz, principalele atribuţii ale 
şefului structurii logistice privind aprovizionarea se referă la: 
                                                 
2 F.M. 100-23, Peace Operations, Washington, 1993, cap. IV, p. 50. 
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•  participarea la elaborarea necesarului de bunuri materiale pentru 
contingentul naţional; 

•  emiterea de comenzi la furnizori; 
• corelarea necesarului şi programului de aprovizionare, a 

comenzilor la furnizori cu volumul, structura şi eşalonarea 
consumurilor previzionate; 

• încheierea contractelor de vânzare-cumpărare cu furnizorii; 
• urmărirea şi realizarea graficelor de livrare pe baza contractelor 

încheiate; 
•  asigurarea dimensionării judicioase a stocurilor, adoptarea de 

măsuri pentru evitarea formării de stocuri supranormative şi 
preîntâmpinarea rupturilor de stoc; 

•  asigurarea depozitării (păstrării) materialelor. 
La derularea activităţii de aprovizionare pe termene mai lungi se va lua 

în considerare inflaţia care ar putea afecta negativ bugetul iniţial stabilit 
pentru misiune. 

În funcţie de felul bunurilor materiale necesare şi de valoarea lor, 
acestea vor fi procurate de la contractanţi români sau din altă ţară, în 
condiţiile stabilite de lege.3 

Pe timpul derulării efective a operaţiilor multinaţionale în sprijinul 
păcii, principala modalitate de aprovizionare (reaprovizionare) a 
contingentelor cu bunurile materiale şi serviciile necesare este contractarea. 
Dacă este stabilit un MJLC, această structură va fi punctul concentric pentru 
identificarea, armonizarea şi coordonarea cerinţelor logistice importante 
privind contractarea atât pentru comandamentul Forţei întrunite NATO, cât şi 
pentru naţiunile participante.  

Contractarea reprezintă un instrument specific menit să satisfacă 
nevoile logistice ale forţei multinaţionale prin cumpărarea (achiziţionarea) de 
bunuri materiale şi servicii direct de la economia locală (a ţării gazdă). 
Activitatea de contractare permite un acces rapid la resursele locale, la 
bunurile şi serviciile existente în ţara gazdă, şi care sunt necesare forţelor 
participante la misiune. 

Sprijinul prin contractare este un multiplicator de forţă care poate fi 
utilizat în teatrul de operaţii în următoarele situaţii: 

• puterea militară a contingentului naţional în zona de operaţii este 
limitată de o decizie politică; 

• capabilitatea solicitată nu este disponibilă în sursele militare; 
• sprijinul solicitat pentru o operaţie nu poate fi asigurat în mod oportun; 

                                                 
3 NATO Logistic Handbook, Bruxelles, 1997, cap. XXII, p. 112. 
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• necesităţile de susţinere a unei operaţii nu pot fi suficient asigurate; 
• capacitatea militară de susţinere este solicitată şi / pentru alte misiuni; 
• utilizarea contractorilor locali este prevăzută în planul de cooperare 

civili-militari4. 
Pe timpul operaţiilor conduse de NATO, exercitarea supravegherii 

tehnice şi supervizarea tuturor activităţilor de înzestrare în care sunt utilizate 
fondurile comune ale Alianţei se realizează de către şeful contractării de la 
comandamentul strategic/ SC Head of Contracts-SC HOC. La nivelul MJLC, 
sub conducerea Şefului contractărilor din teatru/Theatre Head of Contracts-
THOC funcţionează Biroul Aliat de Contractare al Teatrului-TACO/Theatre 
Allied Contracting Office, care asigură sprijinul privind achiziţiile în structura 
MJLC şi asigură ca priorităţile N.A.T.O. pentru sprijin logistic, să fie 
menţinute pe durata cât contractele sunt executate.  

TACO este un birou executiv central pentru controlul, administrarea şi 
supervizarea tehnică a structurilor cu sarcini de contractare din JOA/Joint 
Operations Areas ale NATO, care aplică politicile şi procedurile standardizate 
de contractare la fiecare nivel ierarhic al forţei5. Pentru coordonarea 
sprijinului logistic în domeniu în JOA, MJLC are în componenţă, de regulă, o 
structură specializată cu două componente: un TACO şi o Celulă de 
gestionare financiară (a cărei mărime depinde de volumul activităţilor). 
TACO execută activităţi de contractare ca răspuns la cerinţele formulate de 
către Directorul şi personalul MJLC. În unele situaţii, în cadrul JOA pot fi 
înfiinţate, suplimentar, Oficii regionale de contractare/Regional Allied 
Contracting Office − RACO, mai ales când operaţiile se desfăşoară pe spaţii 
largi şi la distanţe geografice mari6.  

Pentru a mări eficienţa contractării şi pentru a se evita competiţia dintre 
contractanţii pentru resursele locale, la nivel N.A.T.O., şeful contractărilor din 
teatru/Theatre Head of Contracts-THOC şi TACO subordonat, sunt realizate o 
serie de funcţiuni generale ale acestei activităţi complexe, care se referă în 
principal la: 

• coordonarea şi armonizarea problemelor stabilite la nivelul SC 
HOC, legate de managementul contractării privitor la sprijinul operaţiilor 
NATO în derulare; 

• stabilirea politicilor de procurare (achiziţie) şi contractare, şi a 
procedurilor necesare pentru desfăşurarea acestei operaţiuni; 

• stabilirea practicilor şi procedurilor, după caz, pentru asigurarea 
controlului funcţional şi evaluarea eficienţei activităţilor specifice contractărilor; 
                                                 
4 NATO Logistic Handbook, Bruxelles, April 2007, p. 101. 
5 SMG/ L-1, Doctrina Logisticii Operaţiilor Întrunite, S.MG., Bucureşti, 2008, pp. 42-43.  
6 Ibidem, p.44. 
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• sincronizarea şi coordonarea contractărilor cu resursele civile din 
teatrul de operaţii; 

• stabilirea legăturii cu naţiunile participante, prin reprezentanţii cu 
sarcini de legătură naţionali, după caz, pe probleme de înzestrare; 

• punerea de acord a necesităţilor de contractare pentru resurse cu 
priorităţile existente la nivelul forţei multinaţionale; 

•  încheierea de contracte în numele contingentelor naţionale şi al 
comandamentului forţei de menţinere a păcii; 

• contabilizarea cheltuielilor în coordonare cu Controlul Financiar al 
Teatrului (T.F.C.) şi personalul lui. 

În condiţiile menţionate, când se stabilesc structuri de contractare, 
reglementările de specialitate NATO stipulează necesitatea de a se avea în 
vedere utilizarea cunoştinţelor experţilor existenţi (pe bază de rambursare) de 
la NAMSA. 

În operaţiunile multinaţionale în sprijinul păcii desfăşurate şi conduse 
de către O.N.U.7 toate activităţile de procurare a bunurilor materiale 
(contracte de cumpărare, închirierea sau vânzarea de servicii, provizii, 
echipamente sau alte cerinţe) sunt guvernate de Regulile şi Regulamentele 
Financiare (Financial Regulations and Rules). 

Politicile de achiziţii şi procedurile de cumpărare sunt cuprinse în 
Manualul de Achiziţii. Achiziţiile pot fi făcute prin intermediul Cartierului 
General O.N.U. sau pe plan local. Doar oficialii autorizaţi de O.N.U. pot 
desfăşura activităţi de achiziţii. Acestea includ contracte, licitaţii şi negocieri cu 
potenţialii furnizori, desfăşurate pe baza unor precizări detaliate. 

Persoana oficială autorizată de O.N.U. pentru achiziţionarea de bunuri 
materiale este Ofiţerul Şef al Administraţiei (C.A.O.) sau Şeful Misiunii. 

Contingentele statelor membre participante la misiune nu sunt 
împuternicite să desfăşoare activităţi de achiziţii în numele O.N.U. dacă nu dispun 
de o autorizaţie în formă scrisă sau sub formă de Notă verbală încheiată între 
O.N.U. şi guvernul respectiv. Dacă un contingent desfăşoară totuşi activităţi de 
achiziţii fără o astfel de autorizaţie, O.N.U. nu este obligat să ramburseze 
contravaloarea achiziţiilor statului respectiv sau a sursei contractante. 

d) Evaluarea şi controlul sunt atributele, în special ale C.L.O. şi 
C.A.O., care vor avea în vedere eliminarea unor eventuale deficienţe 
constatate şi analiza măsurilor întreprinse pentru asigurarea sprijinului 
logistic cerut de misiune. 

În cadrul acestei activităţi se va face şi o reevaluare a obiectivelor 
previzionate, precum şi o actualizare a cerinţelor, impusă de noile evoluţii ale 
situaţiilor concrete din zona de operaţii, constatate pe timpul recunoaşterilor. 
                                                 
7 Sprijinul logistic al operaţiunilor de menţinere a păcii ale O.N.U., New York, 1997, cap. II, p. 68. 
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Activitatea de control-evaluare va avea un caracter continuu şi va 
trebui să fie flexibilă şi adaptivă, extinzându-se asupra tuturor aspectelor privind 
logistica misiunii. 

 
Modalităţi de aprovizionare 
Activitatea de aprovizionare reuneşte ansamblul atribuţiilor prin care se 

asigură procurarea materialelor, combustibililor, echipamentelor şi altor 
produse necesare realizării obiectivelor contingentului naţional participant la o 
operaţie multinaţională în sprijinul păcii. 

În mod normal, responsabilitatea pentru asigurarea tuturor categoriilor 
de bunuri materiale revine ţării contributoare cu trupe, dar coordonarea şi 
înţelegerile între naţiunile participante sunt esenţiale. 

De obicei, O.N.U. cere contingentelor naţionale să sosească pe teatrul 
de operaţii cu armamentul personal şi muniţia aferentă, mijloace de 
transport organice, mijloace de transmisiuni (radio), mijloacele de întreţinere 
organice şi ustensilele medicale, şi un nivel al stocurilor la toate materialele 
pentru 30-60 de zile. Potrivit ultimelor reglementări de natură logistică, 
NATO solicită structurilor militare ale statelor membre să aibă o capacitate 
de autosusţinere în teatrul de operaţii pentru o perioadă de 30 de zile8. 

Aprovizionarea bunurilor materiale se derulează atât în ţară, pe timpul 
pregătirii misiunii şi în faza iniţială, cât şi pe timpul desfăşurării efective a 
acţiunilor în zona de operaţii. 

Pe teatrul de acţiune, bunurile materiale necesare vor fi asigurate de 
elementele de sprijin naţional (N.S.E.) şi de către batalionul logistic al 
brigăzii multinaţionale. 

În ţară, aprovizionarea se va face urmând regulile obişnuite stabilite pe 
plan naţional. În funcţie de tipurile de bunuri materiale necesare şi cantităţile 
aferente se vor organiza proceduri de achiziţii pentru bunurile ce intră  
în competenţa de aprovizionare a structurii care se va disloca în teatrul  
de operaţii. 

În cadrul operaţiilor multinaţionale desfăşurate sub egida O.N.U. 
achiziţiile de bunuri materiale necesare pentru aprovizionarea forţelor se vor 
executa pe baza unuia dintre următoarele documente şi modalităţi9: 

• ordinul de cumpărare − poate fi întocmit pe plan local, în limitele 
bugetare stabilite, cu un vânzător local autorizat (agreat); documentul în alb sau 
un contract deschis − poate fi folosit ca un document de rechiziţie înainte de 
încheierea unui contract ferm sau precontract cu sursele locale; 
                                                 
8 SMG/ L-1, Doctrina Logisticii Operaţiilor Întrunite, Bucureşti, 2008, p. 32. 
9 Sprijinul logistic al operaţiunilor de menţinere a păcii ale O.N.U., New York, 1997, cap.II, 
pp. 79 - 80. 
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• contractul cu furnizorii locali, poate fi întocmit pentru 
achiziţionarea de provizii sau servicii (în limita bugetului misiunii); 

• în unele situaţii, procurarea urgentă a unor materiale strict necesare 
se poate rezolva prin folosirea fondurilor existente asupra misiunii, prin plata 
"cash" a materialelor achiziţionate; 

• când bunurile materiale necesare depăşesc fondurile alocate misiunii 
se întocmeşte o "notă" aprobată de C.A.O. şi trimisă la sediul O.N. U. din 
New York pentru rezolvare; 

• când situaţia impune, prin intermediul Cartierului General O.N.U. 
poate fi întocmită o "scrisoare de Asistenţă" (L.O.A. − Lefter of Assist). 
Aceasta este un contract încheiat cu autorităţile militare sau cu guvernul 
unei ţări ca sursă de aprovizionare, pentru satisfacerea cerinţelor forţelor  
unei misiuni. 

În figura nr. 1 sunt prezentate relaţionările specifice contractărilor de 
bunuri materiale finanţate de către organismele logistice NATO şi ale 
contingentelor naţionale. 

Pentru conducerea operaţiilor şi pentru a se asigura că toate 
contingentele înţeleg politicile şi procedurile logistice C.L.O. aprobă toate 
cererile logistice şi le trimite ofiţerului şef al administraţiei (C.A.O.) pentru 
obţinerea bugetului şi procurarea materialelor necesare. C.L.O. coordonează, 
de asemenea, activităţile elementelor componente ale bazelor logistice. De 
obicei, toate elementele logistice provenite de la fiecare contingent sunt 
organizate într-un "grup de suport logistic" (F.L.S.G.), care coordonează 
recepţia (livrarea, primirea) stocurilor şi mişcarea acestora spre bazele înaintate, 
precum şi măsurile de susţinere a forţei. 

Din punctul de vedere al planificării operaţionale, specialiştii NATO 
evidenţiază mai multe elemente care influenţează deciziile privind sprijinul prin 
contractare al contingentului naţional. În plus, este necesar ca pregătirea şi 
derularea planificării să asigure că cerinţele sprijinului prin contractare sunt 
identificate din timp pentru favorizarea obţinerii rezultatelor optimiste. 
Elementele menţionate vizează, în principal: tipul şi fazele operaţiilor; protecţia 
forţei; securitatea operaţională10.  

În sensul menţionat, sprijinul planificat al acţiunilor militare cu produse 
şi servicii implică o analiză din timp a cerinţelor specifice unei operaţii, care pot 
fi satisfăcute în mod eficient şi eficace prin realizarea contractării (planificate) 
cu agenţii economici de profil. Totodată, contractarea planificată prezintă un 
potenţial ridicat de a face deosebit de util sprijinul forţei cu capabilităţi atât 
militare, cât şi civile, având în vedere cerinţele de realizare a eficacităţii 
                                                 
10 NATO Logistic Handbook, Bruxelles, April 2007, p.105. 
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operaţionale şi a raportului favorabil − eficienţă-cost. Ca urmare a necesităţilor 
de sprijin ce pot să se ivească pe timpul desfăşurării unei operaţii, se poate 
realiza şi contractarea ad-hoc11. 

În concluzie, apreciem că în situaţii bine stabilite, contractările 
planificate şi ad-hoc pot uşura structura militară care acţionează în teatrul de 
operaţii de sarcini suplimentare de asigurare cu bunuri şi servicii. 

Având în vedere cele precizate, potrivit opiniei noastre, aprovizionarea 
cu bunuri materiale a unităţilor care participă la misiunile în sprijinul păcii 
presupune implicarea unui personal logistic competent care trebuie să 
desfăşoare activităţi complexe de planificare a resurselor necesare, de 
contractare şi de procurare a acestora de la furnizori, înainte şi pe timpul 
îndeplinirii misiunii. Toate aceste acţiuni au loc într-un cadru organizat şi 
bine coordonat, astfel încât să fie realizat sprijinul logistic unitar în deplină 
concordanţă cu eforturile militarilor angajaţi în restabilirea ordinii şi 
acordarea ajutorului umanitar în anumite zone de conflict ale lumii. 

Integrarea organizaţiilor militare în circuitul informaţional al mediilor 
economice zonale, în ţară sau în teatrele de operaţii, presupune creşterea 
implicării lor, prin marketing, pentru atragerea unor furnizori competitivi, în 
vederea aprovizionării cu produsele şi materialele necesare. Activitatea de 
cumpărare necesită, însă, măsuri diferenţiate şi obiective bine definite. Acest lucru 
poate fi atins datorită deschiderilor de natură teoretică şi practică ale logisticienilor 
militari la orientările şi la presiunile sistemului economiei de piaţă.  
 
 
 

                                                 
11 Ibidem, p.101. 
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Fig. 1  Contractările de bunuri materiale finanţate de NATO  
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THE WARGAME − EVALUATION TOOL 

OF THE COURSES OF ACTION 
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Jocul de război este o metodă sistematică de analiză a unui plan sau a unor 
cursuri de acţiune ce pot constitui ulterior baza pentru un plan. Acest instrument de 
stat major sau mai degrabă procedură de stat major face parte integrantă din 
procesul de planificare, putând fi organizat şi desfăşurat individual sau în cadrul 
unor echipe, fiind destinat vizualizării câmpului de luptă şi a interacţiunilor dintre 
forţele adverse. Constituind prin natura sa acţiunea a două forţe contrarii, 
demonstrează rezultatul potenţial în cazul „suprapunerii”, în timp şi spaţiu a două 
cursuri de acţiune contrare. 

 
The wargame is a systematic method of analysis plans or courses of 

actions. This staff tool is part of the planning process and can be organised 
and carried on individually or in a team, being designated for the battlefield 
visualisation and for displaying the interactions between two opposing forces, 
demonstrating the potential result of “overlapping” in time and space two 
opposing courses of actions. 
 

Cuvinte cheie: jocul de război, metodologia şi tehnicile jocului de război. 
Keywords: wargame, methodology and wargame techniques. 

 
 
Pe măsură ce complexitatea câmpului de luptă modern creşte, iar 

cerinţa stringentă de iniţiere şi menţinere a unui tempo tot mai înalt al 
operaţiilor se impune comandamentelor şi statelor majore de la toate 
nivelurile, a devenit necesară o analiză prospectivă a acţiunilor viitoare ce 
poate accelera procesul de luare a deciziei şi care poate prevedea dinamica 
acţiunii, reacţiei şi contrareacţiei pe timpul desfăşurării unei operaţii. Încă de 
la începuturile adoptării şi aplicării acestui tip de analiză, la începutul 
secolului XIX, utilitatea acestei metode – numim aici jocul de război – a crescut 
proporţional cu complexitatea acţiunilor militare. Astăzi putem constata o 
revigorare în structurile militare româneşti a întrebuinţării acestui instrument de 
stat major, redescoperind utilitatea şi beneficiile acestei metode de analiză a 
acţiunilor în ultimii 10 -15 ani.  
                                                 
* e-mail: santon@unap.ro 
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Jocul de război este o metodă sistematică de analiză a unui plan sau a 
unor cursuri de acţiune ce pot constitui ulterior baza pentru un plan. Acest 
instrument de stat major sau, mai degrabă, procedură de stat major face parte 
integrantă din procesul de planificare ce poate fi organizat şi desfăşurat 
individual sau în cadrul unor echipe, având ca scop vizualizarea câmpului de 
luptă şi a interacţiunilor dintre forţele adverse. Constituind prin natura sa 
acţiunea a două forţe contrarii, demonstrează rezultatul potenţial în cazul 
„suprapunerii”, în timp şi spaţiu a două cursuri de acţiune contrare.  

Dar care sunt momentele propice desfăşurării jocului de război? În 
figura nr. 1  ilustrăm grafic faptul că jocul de război nu este un instrument 
care să fie executat la un anumit moment pe timpul planificării acţiunilor, ci 
cât mai devreme posibil, de preferat ca un mijloc de selecţie a cursului optim de 
acţiune figura 1 (1). Acest moment este recomandat prin prisma faptului că 
permite eliminarea erorilor ce pot apărea dealtfel, dacă aplicăm jocul de război 
doar cursului de acţiune selectat de comandant pentru elaborarea planului - figura 
1 (2). În situaţia (1) este recomandat a se folosi cel mai simplu procedeu datorită, 
în principal, constrângerilor de timp. Pe de altă parte, în situaţia (2) jocul de război 
se va structura pe baza schemei de sprijin a deciziei, elaborată deja într-o primă 
formă, la acest moment, de G2/S2 şi G3/S3. Un alt moment propice a fi utilizat 
pentru jocul de război este conferinţa de coordonare convocată de eşaloanele 
superioare cu subordonaţii – figura 1 (3), specificul acesteia fiind că, în acest 
context, se poate verifica, utilizând jocul de război pe hartă, viabilitatea planurilor 
subordonaţilor, element hotărâtor ce poate contribui în acelaşi timp şi la stabilirea 
unor măsuri de cooperare realiste la nivelul unităţilor subordonate. 
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Fig. 1  Momentele desfăşurării jocului de război 
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Scopurile jocului de război 
Cu ajutorul jocului de război se pot demonstra şi analiza grafic secvenţele 

luptei/operaţiei, identifica neajunsurile posibile ale unui plan, se poate aprecia 
necesitatea planificării contingenţiale precum şi evaluarea problemelor referitoare 
la sincronizarea acţiunilor şi organizarea cooperării pe câmpul de luptă.  

Ca atare, considerăm că jocul de război este parte integrantă a procesului 
decizional, prin intermediul căruia se pot îndeplini următoarele scopuri: 

• evaluarea şi compararea cursurilor de acţiune; 
• analiza şi verificarea validităţii unui plan, inclusiv amendarea sau 

modificarea matricii de sincronizare sau a schemei de sprijin a deciziei; 
• elaborarea de situaţii contingenţiale ce se pot ulterior transforma în 

planuri contingenţiale (exemplu: respingerea sau executarea unui 
contraatac, nimicirea unui desant aerian lansat în adâncimea tactică 
sau operativă , acţiunea la intervale sau la flancuri etc.); 

• asigurarea unei înţelegeri depline a schemei de manevră de către 
statul major; 

• asigurarea familiarizării statului major cu natura şi caracterul 
acţiunilor viitoare; 

• înţelegerea profundă de către statul major a intenţiilor comandantului. 
Această activitate ajută comandantul şi statul major să: 
• determine cum anume să obţină efecte maxime asupra inamicului cu 

forţele la dispoziţie, concomitent cu protejarea forţelor proprii şi 
minimalizarea pierderilor colaterale; 

• aibă o viziune cât mai apropiată de realitatea luptei; 
• anticipeze evenimentele din desfăşurarea luptei; 
• determine ce condiţii şi resurse sunt necesare pentru obţinerea succesului; 
• determine când şi unde să folosească capabilităţile forţei proprii; 
• concentreze pregătirea informativă a câmpului de luptă asupra 

posibilităţilor şi slăbiciunilor inamicului precum şi a rezultatului dorit; 
• identifice elementele de coordonare necesare pentru sincronizarea 

acţiunilor; 
• determine cel mai flexibil curs de acţiune. 
Jocul de război este un proces ordonat, algoritmizat, ce include reguli 

şi paşi care ajută comandanţii şi statele majore să vizualizeze desfăşurarea 
acţiunilor de luptă, fiind din punct de vedere procesual, un model mental 
dinamic al câmpului de luptă şi al mediului de desfăşurare contextuală a 
acţiunilor, aşa cum este reflectat în figura nr. 2. 

Trebuie perceput ca un instrument flexibil la dispoziţia comandanţilor 
şi statelor majore  şi nu ca un proces dogmatic, obligatoriu a fi executat. Jocul 
de război, ca procedură structurată, cu reguli şi criterii precise de desfăşurare, 
se fundamentează pe concepte doctrinare, raţionamente tactic-operative sau 
strategice şi pe experienţa comandanţilor şi statelor majore.  
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Fig. 2  Procesul jocului de război 

 
Clasificarea jocurilor de război 
În ceea ce priveşte tipurile de jocuri de război, considerăm că o 

clasificare a jocurilor de război trebuie să facă recurs la criterii ce denotă 
direct şi fără echivoc pe de o parte nivelurile de desfăşurare a acţiunilor, iar pe 
de altă parte nivelul de întrebuinţare a resurselor informaţionale şi de simulare 
a acţiunilor. În identificarea şi elaborarea tipurilor de jocuri de război am 
pornit de la scopurile urmărite şi de la criteriile corespunzătoare acestora. În 
acest sens, apreciem că jocurile de război, prin natura lor concurenţială 
trebuie încadrate într-o tipologie care să ne ajute să cunoaştem realitatea 
procesului şi să ne orienteze activitatea practică. 

Luând în consideraţie cele afirmate mai sus, am identificat următoarele 
criterii de clasificare a jocurilor de război: 

• nivelul acţional; 
• scopul; 
• metoda de arbitraj şi evaluare; 
• resursele folosite. 
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Astfel, după nivelul acţional, jocurile de război se pot clasifica în 
strategice, operative, tactice. După scopul propus, jocurile de război pot fi 
didactice1 (instruire, antrenament), analitice2 (investigare ştiinţifică) şi 
operaţionale (analiza şi evaluarea unor cursuri de acţiune sau planuri). După 
metoda de arbitraj şi evaluare întrebuinţată, se pot identifica următoarele 
tipuri: jocul de război liber, rigid  şi semirigid. În funcţie de resursele folosite, 
jocurile de război pot fi: pe hartă, la macheta terenului, sisteme de simulare. 

 
Metodologia şi tehnicile jocului de război 
Din experienţa statelor majore din armatele moderne şi în cuprinsul 

regulamentelor de specialitate, sunt recunoscute, în general, trei metode sau 
tehnici ale jocului de război – vezi figura nr. 3, care pot fi utilizate de sine-stătător 
sau în diverse combinaţii.3 O primă tehnică este cea a direcţiei în adâncime, în 
cadrul căreia evenimentele sunt analizate de-a lungul unei căi de apropiere/acces. 
Următoarea este tehnica fâşiei, situaţie în care câmpul de luptă se împarte în fâşii 
dispuse de front cu dimensiuni variabile. Nu în ultimul rând trebuie 
menţionată tehnica poligonului sau a sectorului, ce se bazează pe analiza 
evenimentelor critice ce pot avea loc pe timpul luptei sau operaţiei în anumite 
sectoare sau raioane, de regulă în cadrul zonelor ţintă de interes - TAI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3  Tehnicile jocului de război 

                                                 
1 Colectiv, Metode de fundamentare a deciziilor militare, Editura Diagonal, Bacău, 2001, p. 66. 
2 Ibid. p. 66. 
3 Wargaming Manual - Joint Services Command and Staff College, UK Army, 2002, p. 2. 
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a. Tehnica direcţiei în adâncime se bazează pe alegerea unei direcţii 
din căile de acces/apropiere identificate pe parcursul primei etape a IPB şi pe 
caracteristicile terenului ce canalizează acţiunile de-a lungul căii de acces 
respective. Pe timpul jocului de război este recomandat a se aplica această 
tehnică fiecărei căi de acces, succesiv, începând cu efortul principal, fiind 
considerată propice pentru cursurile de acţiune ofensive sau, în apărare, când 
caracteristicile fizico-geografice şi tactice ale terenului contribuie la efectul de 
canalizare a acţiunilor sau accesului. 

În acest caz, stabilirea cadrului de desfăşurare a jocului de război 
presupune analiza căii de acces pe întreaga sa adâncime, incluzând eşalonul 
doi, rezervele, elementele de sprijin de luptă şi cele de sprijin logistic. O 
ilustrare de principiu a acestei tehnici este prezentată în anexa nr. 1. 

b. Prin tehnica fâşiei se analizează componentele luptei, pe etape, pe 
întreaga lăţime a sectorului4, adică de front. Unele manuale de stat major5, 
recomandă această tehnică, cu precădere, în situaţiile de ducere a acţiunilor în 
zone sau raioane cu amploare spaţială mare, cum ar fi operaţiile de întârziere, 
înaintarea spre contact sau pentru analiza diferitelor etape ale unei operaţii. În 
situaţia întrebuinţării acestei tehnici, acţiunile de luptă vor fi analizate secvenţial 
de-a lungul întregului front al fâşiei respective. Lărgimea fâşiei va cuprinde fâşiile 
de acţiune a unităţilor subordonate, fiind recomandată şi includerea unor porţiuni 
din fâşiile de acţiune ale vecinilor cu scopul de a evalua şi influenţa acţiunile 
vecinilor asupra acţiunilor proprii. În ceea ce priveşte adâncimea fâşiei, aceasta va 
fi variabilă depinzând de factori cum ar fi posibilitatea de a manevra în cuprinsul 
acesteia atât cu forţe şi mijloace, cât şi cu foc, evenimentele critice preconizate a fi 
desfăşurate, existenţa unor aliniamente planificate de eşaloanele superioare etc. 
Fâşiile pot fi delimitate de front tocmai prin existenţa liniilor de despărţire, iar în 
adâncime de existenţa unor detalii de planimetrie – naturale sau artificiale, sau de 
aliniamentele de planificare a acţiunilor. Ca elemente minime ale cadrului de 
desfăşurare a jocului de război folosind această tehnică, se pot enumera într-o 
ordine aleatoare baza de plecare la ofensivă, limita dinainte a apărării, fâşia de 
siguranţă, aliniamentele de rupere a luptei sau de introducere în luptă a FAU 
sau rezervei, executarea sau respingerea contraatacurilor/contraloviturilor etc.  

O ilustrare de principiu a acestei tehnici este prezentată de asemenea în 
anexa nr. 1. 

c. Tehnica poligonului/sectorului constituie o „microanaliză a câtorva 
evenimente critice, aşa cum este aria de angajare, raionul de forţare, o direcţie 
de apropiere de flanc”6, în cadrul căreia statul major îşi concentrează atenţia 
asupra unui raion din teren sau asupra unei etape a operaţiei. Manualele de 

                                                 
4 Colectiv, Metode de fundamentare a deciziilor militare, Editura Diagonal, Bacău, 2001, p. 56. 
5 Land Component Handbook - Army Doctrinal Notes 00/5 Wargaming – DGD&D, UK 
Army, 2002, p. 00/5-3. 
6 Colectiv, Metode de fundamentare a deciziilor militare, Editura Diagonal, Bacău, 2001, p. 57. 
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stat major britanice ce reglementează desfăşurarea jocului de război7 recomandă 
această tehnică a fi utilizată la nivel divizie în situaţia unei operaţii de nivel 
tactic, bazându-se pe ipoteza că unităţile subordonate pot rezolva favorabil 
marea majoritate a situaţiilor de luptă, statul major al diviziei concentrându-şi 
eforturile numai asupra sarcinilor esenţiale sau evenimentelor critice ale 
cursului de acţiune analizat. O ilustrare de principiu a acestei tehnici este 
prezentată în anexa nr. 1. 

Alegerea tehnicii jocului de război depinde, aşa cum rezultă din 
specificul fiecărei metode, de situaţia adversarilor, natura şi caracterul 
acţiunilor, dar şi de caracteristicile atât fizico-geografice cât şi tactic-operative 
a zonei sau raioanelor de desfăşurare a luptei/operaţiei.  

Un aspect principal ce trebuie înţeles de planificatori este cel referitor 
la flexibilitatea acestui instrument de stat major ce rezidă, în principal, din 
experienţa statului major. Tehnicile prezentate mai sus nu se exclud reciproc, 
dimpotrivă, pot fi utilizate combinat sau adaptate pentru a răspunde pe de o 
parte constrângerilor de ordin temporal, iar pe de altă parte, competenţei statului 
major în ansamblul său. Astfel, o operaţie planificată a se desfăşura pe spaţii largi 
şi distanţe lungi, ce presupune execuţia mai multor etape şi îndeplinirea mai 
multor obiective, poate necesita, pentru o analiză concludentă prin jocul de război, 
o combinaţie a celor trei tehnici. Spre exemplu, fiecare etapă poate fi analizată 
prin tehnica fâşiei, fiecare obiectiv sau eveniment/ sarcină critică prin tehnica 
poligonului/sectorului, iar deplasările sau manevrele ce trebuie executate de 
trupe între obiective pot fi analizate prin tehnica direcţiei în adâncime. 

 
Secvenţele jocului de război 
Jocul de război este condus întrebuinţând secvenţele ACŢIUNE – 

REACŢIE – CONTRAREACŢIE, primul parametru fiind introdus de partea 
care are iniţiativa, de obicei partea care se află în ofensivă, în figura de mai 
jos ilustrând caracterul proactiv ale acestui instrument de stat major, în acest 
caz, inamicul fiind partea care deţine iniţiativa. 

 
Iteraţia 1: 
 
Acţiunea nr. 1 a inamicului  
 Reacţia nr. 1 a trupelor proprii  
  
Contrareacţia nr. 1 a inamicului 
  
 

                                                 
7 Land Component Handbook - Army Doctrinal Notes 00/5 Wargaming – DGD&D, UK Army, 
2002 şi  Wargaming Manual - Joint Services Command and Staff College, UK Army, 2002. 
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Iteraţia 2: 
 
Acţiunea nr. 2 a inamicului  
    Reacţia nr. 2 a trupelor proprii  
 
Contrareacţia nr. 2 a inamicului 
 
Fiecare adoptare a deciziilor de către participanţi, concretizată prin 

raportări8, constituie o „mutare I”, adică o iteraţie sau un ciclu al jocului. De 
regulă, numărul total de iteraţii N este precizat de controlorul-şef (şeful de stat 
major), dar acest aspect nu constituie o regulă. Numărul total de iteraţii poate fi 
stabilit de asemenea prin procedurile de operare standard ale comandamentului 
respectiv, în funcţie de factori cum ar fi natura operaţiei, timpul la dispoziţie 
pentru pregătirea operaţiei/luptei, tipul de joc de război adoptat, tehnica 
utilizată etc. Pe parcursul jocului, controlorul-şef efectuează teste de 
continuare a jocului, constând în compararea iteraţiei I la care se află jocul, cu 
numărul maxim de iteraţii N, dinainte stabilit9. Dacă I < N, jocul continuă, iar 
dacă I = N, se trece la etapa următoare. 

Jocul de război ca instrument de determinare a unei relaţii tip cauză-efect, 
poate fi aşezat în acelaşi plan cu modelul SCORE, ce reprezintă un instrument de 
înţelegere comprehensivă a relaţiei sistemice cauză-efect, prin distingerea stărilor 
prezente şi a celor finale ale unui fenomen, proces sau activităţi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4  Jocul de război şi relaţia sistemică cauză-efect 

                                                 
8 Colectiv, Metode de fundamentare a deciziilor militare, Editura Diagonal, Bacău, 2001, p. 75. 
9 Ibid. p. 76. 
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Plecând de la structura modelului SCORE şi de la cele cinci componente 
variabile ale acestuia ( Symptoms – Cause – Output – Resources – Effects), 
putem construi în mod similar un model al jocului de război care răspunde 
problematicii specifice, în principal, în termeni de alocare optimă a resurselor, 
contribuind astfel la identificarea impactului sistemic al efectelor, materializat 
în realizarea sau nerealizarea scopului propus prin intenţia comandantului. 
Condiţiile de stare prezentă sunt caracterizate de situaţia curentă sau condiţiile 
de stare iniţiale ce descriu pe de o parte problematica situaţiei ce trebuie 
rezolvată, iar pe de altă parte cauzele acestei stări. Condiţiile de stare finală 
sunt caracterizate prin scopul ce se urmăreşte a fi realizat, materializat prin 
rezultatele preconizate sau deduse, precum şi prin efectele induse de rezultatul 
acţiunilor. Elementul definitoriu este dat tocmai de modul în care este stabilită 
relaţia dintre cele cinci variabile. 

Cauza este cea care face ca menţinerea situaţiei curente să fie mai 
importantă decât scopul final, efectul fiind elementul ce face ca atingerea 
scopului prin rezultatele preconizate să fie mai important decât situaţia iniţială 
sau condiţiile de stare iniţiale; factorul cheie pentru tranziţia de la situaţia 
curentă la condiţiile de stare finală sunt resursele întrebuinţate pentru atingerea 
scopurilor. Efectele anticipate, favorabile sau nefavorabile, au stabilită şi o relaţie 
tip conexiune inversă cu problema prezentă, contribuind la eliminarea unor 
posibile limitări sau constrângeri de ordin spaţial, temporal sau de alocare a 
resurselor. Considerăm că abordarea sistemică a acestui model al jocului de 
război sprijină alocarea eficientă a resurselor la dispoziţie în aceeaşi măsură în 
care identifică şi resursele necesare, fie ele logistice, informaţionale sau de 
altă natură, analiza efectelor sprijinind efortul statului major în eliminarea 
barierelor în transformarea eficientă ce însoţeşte schimbarea condiţiilor de 
stare în sens favorabil  şi în deplină concordanţă cu intenţiile comandantului. 

 
Etapele de desfăşurare a jocului de război 
Ca aspect de ordin general, în privinţa numărului etapelor jocului de război 

putem afirma că, în funcţie de numărul iteraţiilor planificate şi de numărul 
cursurilor de acţiune ce se vor juca, acesta va fi variabil, după cum urmează: 

• Etapa 1 – stabilirea cadrului de desfăşurare a jocului de război şi 
adunarea instrumentarului; 

• Etapa 2 – Jocul de război nr. 1 – COA inamic A vs. COA trupe proprii A; 
• Etapa 3 – Jocul de război nr. 2 – COA inamic A vs. COA trupe proprii B; 
• Etapa E-1 – Jocul de război nr. X – COA inamic X vs. COA trupe 

proprii Y; 
• Etapa E – Bilanţul şi concluziile. 
În cele ce urmează vom descrie, în esenţă, conţinutul fiecărei etape, 

încercând să surprindem limitele în care jocul de război constituie un instrument 
de stat major de pregătire şi verificare a unor ipoteze sau decizii alternative, 
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fiind conştienţi că fiecare joc are particularităţile sale iar a încerca să extragi 
generalul reprezintă un demers dificil, generalizările fiind valabile doar pentru 
un număr limitat de jocuri. 

În cadrul etapei 1, controlorul-şef al jocului de război deschide 
sesiunea cu o revedere a analizei misiunii, a ipotezelor pe baza cărora s-au 
elaborat cursurile de acţiune, prezintă criteriile decizionale ale comandantului şi 
modul de desfăşurare a jocului de război incluzând aici tipul, timpul la 
dispoziţie şi limitările. „Echipa de execuţie” a jocului de război sau jucătorii vor 
dispune forţele, pentru început, conform schemei de manevră a cursului de 
acţiune analizat sau planurilor iniţiale de dislocare a forţelor prin utilizarea unor 
mijloace diverse precum machete, cuburi din lemn sau plastic, stickere, softuri 
de simulare etc, funcţie de tipul jocului de război. 

În etapa a 2-a, jocul se deschide printr-o prezentare a concepţiei cursului 
de acţiune respectiv şi a capacităţilor acţionale ale forţelor inamicului în situaţia 
respectivă. Pentru forţele proprii se vor descrie pe scurt cursul de acţiune, 
evenimentele critice, analiza timpului, punctele de decizie şi structura grupării de 
forţe proprii. În continuare se aplică secvenţele acţiune-reacţie-contrareacţie, 
începând cu iteraţia nr. 1 după cum urmează: 

a) Acţiunea – partea ce deţine iniţiativa descrie activităţile presupus  fi 
realizate incluzând obiectivele, căile de acces, durata pregătirii de foc, efectele 
pregătirii de foc, crearea de culoare prin câmpurile de mine, efectele războiului 
electronic, operaţiilor informaţionale, identificarea efortului principal etc. După 
descrierea acţiunilor propuse şi probabile, corespunzător concepţiei acţiunilor, 
jucătorul respectiv va ilustra efectele acţiunilor şi dinamica acestora.  

b) Reacţia – partea adversă va descrie reacţia sa, ce va include sistemele 
principale de luptă precum şi orice alte acţiuni, gen manevre de forţe şi mijloace, 
manevra de foc, manevra sau răspunsul informaţional, ulterior marcând acţiunile 
pe hartă, la macheta terenului etc. 

c) Contrareacţia – jucătorul ce deţine iniţiativa va descrie contrareacţia sa 
în aceeaşi termeni prezentaţi mai sus.  

În continuare, statul major, anterior trecerii la următorul ciclu al 
jocului de război, va realiza o analiză a ratei pierderilor, duratei şi amplorii 
spaţiale a acţiunilor, a ritmului de înaintare etc; se vor evalua şi corecta, dacă 
este cazul, diferite elemente ale planificării referitoare la deplasarea şi 
repoziţionarea forţelor, schimbări în structura grupărilor de forţe, stabilirea 
punctelor de decizie, a zonelor de interes NAI, zonelor-ţintă de interes TAI. 
La acest stadiu al jocului de război, statul major va trebui să identifice 
necesitatea elaborării unor planuri contingenţiale sau eventuale modificări în 
întrebuinţarea forţelor de angajare sau rezervei. 

Mai departe, ofiţerul-înregistrator de la G3/S3 va înscrie în formularele 
de evidenţă a activităţilor pe timpul jocului de război, rezultatele şi conţinutul 
analizei realizate, inclusiv rapoartele de forţe ulterioare fiecărei confruntări 
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(iteraţii), un exemplu de fişă de înregistrare fiind prezentată în anexa nr. 2.  
În acelaşi timp se vor revizui şi finaliza, de către G/S2/G/S3, elementele IPB 
ce contribuie la elaborarea matricei de sprijin a deciziei (NAI, TAI şi DP) –  
vezi anexa nr. 3. 

Evaluarea rezultatelor iteraţiei constituie o activitate de importanţă 
covârşitoare  prin aceea că, pe baza concluziilor rezultate, se vor aduce 
modificări sau se va actualiza conţinutul matricii de sincronizare, a schemei 
de sprijin a deciziei sau listei cu ţinte de importanţă majoră (HPTL). Această 
evaluare se fundamentează pe criteriile decizionale ale comandantului 
contribuind direct la aprecierea fezabilităţii cursului de acţiune respectiv, 
inclusiv prin formularea avantajelor şi dezavantajelor acestuia.  

Ulterior evaluării iteraţiei nr. 1, se începe iteraţia nr. 2 pînă la iteraţia N, 
conform deciziei controlorului-şef asupra numărului de iteraţii, reluându-se 
ciclul, aşa cum a fost prezentat mai sus. 

De regulă, jocul continuă cu un număr de iteraţii care să creeze 
premisele pentru comandant şi statul său major de a trage concluzii clare 
asupra rezultatului final şi posibilităţilor de îndeplinire a misiunii şi realizare a 
efectelor scontate asupra inamicului în cursul de acţiune propus şi analizat. 

După epuizarea iteraţiilor cursului de acţiune respectiv, controlorul-şef 
va prezenta un sumar al concluziilor şi al rezultatelor reieşite în urma jocului 
de război, dând indicaţii asupra modificărilor necesare schemei de sprijin a 
deciziei, listei cu ţinte, întocmirii planului cercetării, a planurilor de sprijin cu 
foc, logistic, prevederi privind executarea manevrelor de forţe şi mijloace, 
elaborării planurilor contingenţiale, completarea pierderilor, acţiunilor de 
înşelare a inamicului, acţiunilor informaţionale, OPSEC, asigurarea acţiunilor 
şi protecţia trupelor etc. 

În etapele următoare – până la E-1, se vor analiza cursurile de acţiune 
elaborate de statul major, conform procedurii de mai sus, urmându-se acelaşi 
ciclu de activităţi. 

Pe parcursul ultimei etape – etapa E, controlorul - şef va realiza 
bilanţul, fiind subliniate concluziile şi rezultatele finale, laolaltă cu 
recomandările ce vor fi prezentate comandantului cu privire la cursul optim 
de acţiune. Reprezentanţii G3/S3 vor elabora matricea de comparare a 
cursurilor de acţiune ţinând cont de criteriile decizionale ale comandantului, 
matrice ce va fi de asemenea prezentată comandantului pe timpul briefingului 
de luare a deciziei. Importanţa desfăşurării jocului de război rezidă şi din 
necesitatea elaborării matricei de sincronizare a acţiunilor, document ce se 
poate întocmi pentru fiecare curs de acţiune jucat sau numai pentru cursul de 
acţiune selectat de către comandant pentru fundamentarea planului, după caz. 

Concluzionând, se poate afirma că jocul de război este un instrument 
simplu de stat major pentru a asista în mod eficient comandantul în procesul său 
decizional şi nu neapărat un scop în sine. Atât planificatorii, cât şi 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 107

comandanţii trebuie să fie conştienţi de faptul că jocul de război este o 
încercare de vizualizare a acţiunilor viitoare şi nu constituie o predicţie, 
scopul final fiind de a sincroniza domeniile funcţionale şi sistemele de 
operare ale câmpului de luptă pentru îndeplinirea misiunii şi identificarea 
punctelor slabe ale unui anumit curs de acţiune.  

Jocul de război este o componentă cheie a procesului de planificare a 
acţiunilor, ce presupune analiza unor cursuri de acţiune multiple pentru a 
determina fezabilitatea acestora şi probabilitatea succesului, desfăşurându-se, 
de regulă, sub presiunea timpului. De asemenea, din punct de vedere 
informaţional, jocul de război poate fi considerat şi un exerciţiu de colectare a 
informaţiilor prin care comandantul şi statul său major calibrează imaginea 
asupra câmpului de luptă, determinând mijloacele de alocare a resurselor 
pentru îndeplinirea misiunii. 
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Anexa nr. 1 
 

TEHNICILE JOCULUI DE RĂZBOI 
 
a) Tehnica direcţiei în adâncime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: - Din procesul de pregătire informativă a spaţiului/câmpului de luptă se selectează 
calea de acces sau coridoarele de mobilitate precum şi caracteristicile fizico-
geografice ale terenului ce contribuie la efectul de canalizare a acţiunilor. 

 - Fiecare cale de acces sau coridor de mobilitate se analizează separat, urmărindu-se  
ca jocul de război în sine să cuprindă adâncimea tactică, respectiv operativă, 
inclusiv eşaloanele doi (FAU) şi rezervele. 

 - Un aspect important ce trebuie analizat se referă la posibilităţile inamicului de a 
manevra forţele proprii beneficiind de avantajele terenului precum şi 
identificarea obiectivelor intermediare sau chiar finale, de nivel tactic sau 
operativ ale acestuia. 

 
Recomandat în următoarele situaţii: 
- pentru analiza detaliată a coridoarelor de mobilitate şi căilor de acces; 
- pentru determinarea şi demonstrarea relaţiilor spaţiu-timp dintre NAI-uri, TAI-uri şi 

punctele de decizie (DP); 
- analiza secvenţială a acţiunilor de luptă. 
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b) Tehnica fâşiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: - În exemplul de mai sus este reprezentată lupta unui detaşament înaintat în fâşia 

de siguranţă a unei divizii, ce este delimitată la rândul său în trei fâşii ce 
acoperă adâncimea misiunii de luptă a detaşamentului, între aliniamentele 
CITADELA şi CETATEA. 

- Prima fâşie cuprinde zona în care se prefigurează primul contact cu inamicul, 
între R.Neajlov şi aliniamentul REDUTA.  

- Ultima fâşie include raionul  planificat pentru ruperea luptei. 
- Fâşiile pot fi delimitate prin utilizarea unor caracteristici fizico-naturale ale 

terenului sau prin alegerea unor aliniamente de planificare a diferitelor acţiuni 
ce s-au stabilit pe parcursul procesului de planificare. 

 
Recomandat în următoarele situaţii: 
- pentru analiza desfăşurării concomitente a unor acţiuni în două sau mai multe 

coridoare de mobilitate (MC); 
- pentru repartiţia judicioasă a resurselor (sprijin de luptă şi logistic); 
- când se dispune de timp suficient.  
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c) Tehnica poligonului/sectorului  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recomandat în situaţiile când:  
- timpul la dispoziţie este scurt;  
- se analizează acţiunile în TAI-uri; 
- se doreşte analiza detaliată a anumitor secvenţe ale acţiunilor/angajărilor inamicului. 

NEGRENEGREŞŞTITI

r. RECE

XX

XX

k

XX

TEHNICA POLIGONULUI / SECTORULUI

Rz/Bg

Rz/D

NEGRENEGREŞŞTITI

r. RECE

XX

XX

k

XX

TEHNICA POLIGONULUI / SECTORULUI

Rz/Bg

Rz/D

Note: - Tehnica sectorului se bazează pe 
identificarea unor sarcini critice, a unei etape 
sau faze a operaţiei, a unor acţiuni distincte 
sau a unei perioade de timp ce se doresc a fi 
analizate prin jocul de război. 
 - Delimitarea sectorului se va realiza 
ţinând seama de caracteristicile terenului sau 
liniile de despărţire ale forţelor proprii. 
 - Dimensiunile sectorului trebuie să fie 
suficient de mari pentru a cuprinde toate 
unităţile inamicului ce se preconizează că vor 
fi angajate în acţiunea analizată. 
 - În aceste figuri este ilustrată situaţia 
în care este analizată acţiunea inamicului de 
forţare a unui curs de apă, cucerirea unui cap 
de pod şi pătrunderea în adâncimea tactică, 
pe direcţia principală de ofensivă. 
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ÎNREGISTRAREA JOCULUI DE RĂZBOI 
 

PIERDERI ORA 
ÎNCEPERII 
ACŢIUNII1 

ACŢIUNEA 2 REACŢIA CONTRA-
REACŢIA 

ORA 
FINALIZĂRI
I ACŢIUNII 

TRUPE 
PROPRII 

INAMIC PUNCTE DE 
DECIZIE/REZULTATE3 OBS4 

H-6 Cp. Cc. ale 
inamicului execută 
cercetarea 
itinerarelor în 
fâşiile de 
responsabilitate 
între R. Neajlov  şi 
R. Argeş 

Artileria Dt.În. din 
fâşia de siguranţă 
execută foc de 
neutralizare 
Subunit. de 
cercetare ale Dt.În. 
angajează 
cercetarea 
inamicului în 
raioanele A şi B 

Cp.Cc. continuă 
cercetarea 
itiner. 
Inamicul are 
posibil. de a acţiona 
cu subunităţi din 
avangardă de 
valoare Cp. I.Mc. 

H-3 10% 20% 1. B. 25 Art. exec. 3 mis. de foc 
de neutralizare, consum 216 
2. Dt. Înintat va acţiona prin 
blocarea accesului inamicului în 
raionul A prin plantarea unui 
câmp de mine cu densitate de 
0,5. 
3. Pl. 1 Pol. Mil. va asigura 
itinerarele de deplasare ale Dt. 
În. realizând şi îndrumarea 
circulaţiei pe itinerarele de 
retragere. 

Raportul 
de forţe 
este 
favorabil 
inamicu-
lui cu 2:1  

H-3 Cp. I.Mc. din 
avangardă   
înaintează pe 
direcţia Călugăreni 
– Ad. Copăceni, 
acţionând la 5-10 
km în faţa forţelor 
principale  

Avangarda este 
angajată în raionul 
C de către forţele 
principale ale Dt. 
În. ( 2Cp. I.Mc. şi 1 
Pl. Tc.), aviaţia de 
sprijin la sol şi B.25 
Art. 

Inamicul este 
dispersat. Va 
încerca să ocupe o 
poziţie dominantă 
pe Culmea cu Flori 
transmiţând 
informaţii despre 
dispozitivul şi tăria 
forţelor proprii 

H-2 2 TAB 77 
1 Tc. TR 800 
10 militari 

30% 1. Punctele de decizie 2 şi 3 
confirmate.  
2. TAI 2 în care se angajează 
inamicul în raionul C, este 
poziţionat prea mult spre vest.  
3. Se poziţionează TAI 2 în 
raionul cu centrul la 456711. 
4. Subunităţile au consumat 
40% din stocurile de mţ. Şi CL 

Acţiunile 
se desf. 
Pe timp 
de 
noapte. 
Raport 
3:1 în 
avantajul 
nostru. 

Etc.         
 

                                                 
1 Ora începerii acţiunilor se raportează la ora H. 
2 Partea care deţine iniţiativa execută prima iteraţie. 
3 Exemplu: stabilirea de misiuni, întrebuinţarea FAU şi a rezervelor, planificarea contingenţială; gradul de neutralizare; rata pierderilor; 
consumuri de muniţie şi CL; modificări ale matricei de sincronizare etc. 
4 În general trebuie acordată atenţie deosebită următoarelor aspecte: 1. situaţia aeriană şi 2. dacă acţiunile se desfăşoară pe timp de zi sau pe timp 
de noapte, şi cum influenţează aceste aspecte capacitatea de luptă a unităţii. 

Anexa nr. 2        
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H        H+1            H+2          H+3             H+4

MATRICEA MATRICEA 
SCHEMEI DE SPRIJIN SCHEMEI DE SPRIJIN 

A DECIA DECIZIEIZIEI

B. 20 si 28 Tc.Lovirea esalonului doi al inamicului7

B. 21 Tc.Interzicerea dezvoltarii ofensivei de catre inamic la Nord COMANA 6

B. 2 I.Declanseaza angajarea B. 21 TC pentru interzicerea dezvoltarii
ofensivei la Nord COMANA 

6

B. 2 I.Blocarea inamicului la Est Comana5

Cp.Cc.Deplasarea batalioanelor de tancuri catre raionul de angajare a 
inamicului

5

B. 21 Tc.Ruperea luptei de catre B. 21 Tc. in raionul cu centrul la C. 864

B. 21 Tc.Sosirea inamicului pe aliniamentul STEJARUL4

B. 21 Tc.Angajarea elementelor de cercetare ale inamicului3

Cp.Cc.Declanseaza preluarea luptei de catre mijloacele de lovire in 
adancime

3

Cp.Cc.Supravegherea flancului sudic3

B. 21 Tc.Angajarea elementelor de cercetare ale inamicului2

Cp.Cc.Declanseaza preluarea luptei de catre mijloacele de lovire in 
adancime

2

Cp.Cc.Supravegheaza flancul nordic2

ResponsabilitateSCOPTAIDPNAI

B. 20 si 28 Tc.Lovirea esalonului doi al inamicului7

B. 21 Tc.Interzicerea dezvoltarii ofensivei de catre inamic la Nord COMANA 6

B. 2 I.Declanseaza angajarea B. 21 TC pentru interzicerea dezvoltarii
ofensivei la Nord COMANA 

6

B. 2 I.Blocarea inamicului la Est Comana5

Cp.Cc.Deplasarea batalioanelor de tancuri catre raionul de angajare a 
inamicului

5

B. 21 Tc.Ruperea luptei de catre B. 21 Tc. in raionul cu centrul la C. 864

B. 21 Tc.Sosirea inamicului pe aliniamentul STEJARUL4

B. 21 Tc.Angajarea elementelor de cercetare ale inamicului3

Cp.Cc.Declanseaza preluarea luptei de catre mijloacele de lovire in 
adancime

3

Cp.Cc.Supravegherea flancului sudic3

B. 21 Tc.Angajarea elementelor de cercetare ale inamicului2

Cp.Cc.Declanseaza preluarea luptei de catre mijloacele de lovire in 
adancime

2

Cp.Cc.Supravegheaza flancul nordic2

ResponsabilitateSCOPTAIDPNAI
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INAMICUL
CERCETAREA Trece aln BRADUL Ocupă o poz de blocare

AVANGARDA Trece aln BRADUL Angajează lupta în raionul C. 86
FORŢELE PRINCIPALE Trece aln BRADUL Raionul C. 86 Atacă poziţia de blocare
EŞALONUL DOI Trece aln BRADUL Depl către poz de blocare Respinge Gruparea de lovire
TRUPE PROPRII

B. 21 Tc. (2,1)

B. 2 I. (1,2)

B. 28 Tc. (2,2)

B. 20 Tc. (2,2)

Rezerva/Bg. (1,1)

Geniu

Sprijin   - Logistic
             - Asistenţa Med
             - Mentenanţa
C2

ELEMENTE DE SPRIJIN DE 
LUPTĂ  (Cc, Art. şi El.At)

El.At. pe 
aln. restr. a 

focului

Distrugerea batalioanelor de tancuri şi artileriei 
inamicului din eş. 1; artileria - misiuni de fumizare şi 

neutralizare a artileriei si sistemului C2 

Cp.Log. Dispusă la 10 km Vest 
Comana. Cp. PM realizează CIC 
pentru Dt.În. ş i elementele care 

se retrag către adâncimea 

Gata de 
marş - 5 

min
Gata de 
marş - 5 

min
Gata de 
marş - 5 

Gata de marş -15 min

Cp.Cc./Bg. Menţine contactul cu 
inamicul desf actiuni de cercetare 
prin luptă. Desc eş 2 şi art de Bg.

Sprijin de foc cu prioritate asupra 
grupării de artilerie de brigadă 

Pregăteşte pentru 
distrugere podul peste 
R. Neajlov de la Schitu

Completarea 
stocurilor pentru B. 

21 Tc.

Pregăteşte o poziţie de apărare falsă în faţa poziţiei 
de blocare a B. 2 I. Precum ş i un câmp de mine cu 

densitatea de 0,5.

PC Tactic : cu PC Gp. Lov.PC Bz/Bg -COMANA

Completarea stocurilor de luptă ale Grup. Lov. 
Mentenanţa tehnicii - prioritate pentru B. 20 Tc. 

Punctul Medical - MIHAI BRAVU.
PC Rz/Bg - MIHAI BRAVU 

Deplasarea către aliniamentul de 
contraatac

Deplasarea către aliniamentul de 
contraatac

Execută completarea 
stocurilor în raion

Gata de 
marş - 
imediat

Gata de 
marş - 

imediat

Gata de 
marş - 
imediat

Angajarea 
Grupării de 

Lovire

Înaintează către VEST 
VLAD ŢEPEŞ

Înaintează către EST 
VLAD ŢEPEŞ

Sprijin de mobilitate pentru Gruparea de lovire. Sprijin de contra-
mobilitate pentru Grup.Lov. pe timpul consolidării aln BRADUL

14:0012:0010:00 13:00

Distrugerea trupelor eşalonului 2  (2 batalioane de tancuri şi 
G.A.Bg.) Consolidarea şi reorganizarea pe aln BRADUL. 
Asigură desfăşurarea şi introducerea în luptă a Bg. 5 Tc.

5:004:00 7:00

Retragere în raionul de dispunere 

pentru limitarea pătrunderii. 

Constituie eşalonul 2 Gata de marş  -

imediat,începând cu orele 0700 

6:00

Angajarea 
Grupării de 

Lovire

15:00

Respingerea atacului 
iniţ ial asupra poziţ iei de 

blocare

8:000:0023:00 3:00

Distrugerea trupelor eşalonului 2  (2 batalioane de tancuri şi 
G.A.Bg.) Consolidarea şi reorganizarea pe aln BRADUL

9:00

Gata de marş - 5 Min

16:0011:002:001:0022:00

Distrugerea cercetării inamicului şi a 
avangărzii

Preia lupta de la 
Cp. Cc. pe aln 

BRADUL

Atacă 
avangarda

Lupta de întârziere către C. 86. Completarea 
pierderilor şi a stocurilor orele  0530  într-un Rn 
cu centrul la 5 km Vest COMANA Gata de mars: 

5 min 

Pregătirea poziţiei de blocare Finalizarea 
poziţ iei de 

blocare

MSN: BLOCAREA INAMICULUI ÎN RAIONUL CU CENTRUL LA COMANA 
NEUTRALIZAREA INAMICULUI ÎNTRE ALINIAMENTELE BRADUL ŞI STEJARUL
CU SCOPUL CONCENTRĂRII INAMICULUI LA EST DE ALINIAMENTUL BRADUL 
PENTRU DISTRUGEREA  ULTERIOARĂ DE CĂTRE BRIGADA 5 TANCURI.

CONCEPŢIA OPERAŢIEI
Intenţia este de a neutraliza elementele înaintate ale 
inamicului între aliniamentele BRADUL şi Stejarul 
pentru a forţa inamicul să îşi concentreze forţele 
principale la est de aliniamentul BRADUL.
Schema de manevră
Compania cercetare va realiza cercetarea inamicului  
în întreaga fâşie a Bg. Detaşamentul înaintat în fâşia de 
siguranţă (Bn. 21 Tc) va prelua lupta  pe aliniamentul  
BRADUL întârziind inamicul pentru o perioadă de max. 
7 ore. Gruparea de blocare (Bn. 2 I) va fixa inamicul la 
est de COMANA cu scopul concentrării eşalonului 2 al 
inamicului.  Gruparea de lovire (B. 28 şi 20 Tc. şi ) va 
distruge eşalonul doi al inamicului prin lansarea unui 
atac în flancul său sudic, fiind precedat  de o acţ iune a 
elicopterelor de atac. 
Efortul principal este distrugerea eşalonului doi al 
inamicului de către Gruparea de lovire.

EMITENT:
Brigada 2 Tancuri
DTG:152300ZSEP

STEJARUL

COMANA

MIHAI BRAVU

2 5X

LALEAUA

LALEAUA

TRANDAFIRULTRANDAFIRUL

BRADUL

BRADUL PINUL

PINULX

5

73
I I

2
(1,2)

I I

(Rz/Bg)
(1,1)

I I
(2,2)

(2,2)I I

Ef .Pr./D

4

 I

2

DAIA
GOSTINU

VLAD ŢEPEŞ

STEJARUL

28

20

(2,1)I I

21
(2,1)I I
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AVERTIZAREA 
ŞI ALARMAREA AERIANĂ TIMPURIE 

 
AIRBORNE EARLY WARNING 

 
 

Lt.col.lect.univ.dr. Marius Victor ROŞCA* 
Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" 

 
 

Avertizarea timpurie este una din cele mai importante activităţi, necesare, 
în egală măsură, sistemelor politice şi militare pentru a asigura anticiparea 
riscurilor şi a fi în măsură să desfăşoare acţiuni de prevenire, cu scopul de a 
garanta securitatea naţională şi stabilitatea regională. Principalele activităţi sunt 
definirea indiciilor ameninţărilor şi ai pericolelor şi monitorizarea permanentă a 
acestora în zona de interes pentru depistarea situaţiilor de criză în fază incipientă. 

 
Early warning is one of the most important activity, necessary both to the 

politically and military systems in order to ensure the capability to anticipate 
the risks, and to be prepared to start preemptive actions, which aims are to 
preserve national security and also stability inside the region. The main 
activities are to define the signs of the threats and jeopardizing situation, by 
permanently monitoring them inside the area of interest, in order to find out the 
crisis situation, from the very beginning. 

 
 
Cuvinte cheie: supraveghere, avertizare şi alarmare timpurie, sisteme 

aeropurtate de comandă şi control, AWACS. 
Keywords: surveillance, early warning, airborne command and control 

systems, AWACS. 
 
 
Delimitări conceptuale 
În conformitate cu uzanţele actuale ale limbii române a avertiza1 

înseamnă a atrage atenţia, a preveni cu privire la producerea unui eveniment, 
a alarma2 înseamnă a pune în stare de alertă, de pregătire pentru executarea 
unei acţiuni, iar alerta3 este un semnal prin care se atrage atenţia asupra 
producerii sau iminenţei producerii unor fenomene ale căror evoluţii şi 
consecinţe trebuie urmărite. 
                                                 
* e-mail: mar_vic_ros@yahoo.com; tel. 319.48.80 / 0116 
1 DEX, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p. 77. 
2 Ibidem, p. 23. 
3 Ibidem, p. 26. 
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Reunind noţiunile de mai sus într-un concept se poate concluziona că 
avertizarea şi alarmarea timpurie reprezintă un complex de măsuri şi acţiuni 
de supraveghere, identificare, monitorizare a evenimentelor şi înştiinţare 
imediată despre apariţia şi evoluţia stărilor de criză/conflict sau despre 
pericolul declanşării unor acte ostile. Aceasta se bazează pe informaţii 
obţinute din orice sursă, despre evenimente (lente, graduale, rapide, 
neprevăzute, îndepărtate în timp şi spaţiu etc.), pe baza cărora este posibilă 
reacţia oportună şi adoptarea unor măsuri de prevenire a crizelor. Informaţiile 
utilizabile în cadrul procesului de avertizare şi alarmare timpurie pot fi civile 
sau militare, publice sau secrete, codificate sau necodificate. 

Scopurile pentru care se execută măsurile de avertizare şi alarmare 
timpurie sunt: 

• identificarea factorilor de risc şi a ameninţărilor; 
• stabilirea direcţiilor de evoluţie a evenimentelor care constituie 

potenţiale riscuri sau ameninţări; 
• participarea la gestionarea crizelor; 
• sprijinul operaţiilor militare; 
• dezvoltarea de strategii pentru evitarea riscurilor şi abordarea 

ameninţărilor. 
În cadrul măsurilor întreprinse pentru avertizare şi alarmare timpurie, 

supravegherea este una distinctă şi constă în monitorizarea permanentă a 
situaţiilor din spaţiul de interes şi de responsabilitate pentru precizarea 
contextului acestora şi determinarea datelor necesare pentru sintetizarea 
informaţiilor necesare. Supravegherea se execută pe baza unor indici 
prestabiliţi, prin a căror apariţie sau modificare se deduce existenţa unui 
eveniment sau fenomen şi din care se relevă datele necesare pentru 
sintetizarea informaţiei despre evoluţia situaţiei. Aceşti indici pot fi de 
prezenţă, de activitate sau de aspect. 

Indicii de prezenţă servesc pentru descoperirea şi determinarea 
elementelor dispozitivelor (strategice, operative, de luptă) în momentul 
constituirii sau al modificării acestora. Pe baza acestor indicii se poate estima 
cantitatea de forţe şi mijloace şi valoarea unităţilor dislocate într-o zonă de 
operaţii, precum şi intenţiile probabile de folosire a acestora. 

Indicii de activitate sunt detectabili în prezenţa comandamentelor, 
trupelor, elementelor de dispozitiv, tehnicii specifice. Aceştia se referă la natura 
acţiunilor executate (instruire, deplasări de trupe, tehnică, logistice etc.) din 
care se pot sintetiza informaţii privind intenţii, rute de aprovizionare, fluxuri 
de transport, destinaţia diferitelor căi de comunicaţie. 

Indicii de aspect definesc poziţii, forme, dimensiuni şi pot oferi date cu 
privire la tipul tehnicii de luptă aflate în dispozitiv, la existenţa unor elemente 
de dispozitiv, cum sunt aerodromurile şi elidromurile. 
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Domeniile în care se execută supravegherea zonei de interes în vederea 
avertizării timpurii sunt: 

• forţele terestre, aeriene, navale şi speciale; 
• spectrul electromagnetic; 
• nivelul ameninţării NBC; 
• navigaţia aeriană şi maritimă; 
• deplasările terestre; 
• protecţia obiectivelor şi a trupelor; 
• înştiinţarea trupelor; 
• protecţia informaţiilor clasificate. 
Aceste domenii de interes determină formele supravegherii şi 

avertizării timpurii, care sunt: 
• avertizarea de informaţii; 
• supravegherea electronică; 
• supravegherea NBC; 
• supravegherea terestră; 
• supravegherea aeriană; 
• supravegherea navală. 
Avertizarea de informaţii reprezintă ansamblul măsurilor şi acţiunilor 

planificate de către structurile de informaţii-cercetare pentru determinarea 
datelor cu privire la factori de risc, pericole şi ameninţări externe şi interne, 
militare şi nonmilitare, care afectează securitatea naţională. 

Supravegherea electronică reprezintă ansamblul măsurilor şi acţiunilor 
specifice executate în mediul electromagnetic de către forţe şi mijloace 
specializate, pentru a determina datele necesare pentru imaginea operaţională. 

Supravegherea NBC reprezintă ansamblul măsurilor şi acţiunilor 
specifice executate de către forţe şi mijloace specializate, pentru a determina 
datele referitoare la întrebuinţarea ANM. 

Supravegherea terestră, aeriană, navală reprezintă ansamblul 
măsurilor şi acţiunilor specifice executate de către forţe şi mijloace 
specializate, pentru a determina datele referitoare la factori de risc, pericole şi 
ameninţări externe şi interne, militare şi nonmilitare, care afectează 
securitatea naţională în mediile specifice. 

 
Supravegherea aeriană 
Supravegherea aeriană reprezintă ansamblul măsurilor şi acţiunilor 

specifice executate de către forţe şi mijloace specializate din compunerea 
forţelor aeriene, uneori având sub comandă sau control, forţe şi mijloace 
specializate din compunerea altor categorii de forţe, în scopul determinării 
datelor referitoare la factori de risc, pericole şi ameninţări externe şi interne, 
militare şi nonmilitare, a căror evoluţie poate conduce la apariţia sau 
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escaladarea crizelor interne sau externe de orice natură. Ea se execută în 
scopul avertizării timpurii asupra pericolelor emergente riscurilor estimate, 
operaţionalizate sau nu. 

Forţele şi mijloacele participante la supravegherea aeriană, pe timp de 
pace, în situaţii de criză şi conflict, precum şi în perioadele postconflict sunt: 

• sistemul de supraveghere prin radiolocaţie; 
• forţele şi mijloacele de cercetare din cadrul unităţilor de război 

electronic; 
• forţele şi mijloacele de cercetare aeriană cu pilot; 
• forţele şi mijloacele de cercetare aeriană fără pilot. 
Aceste forţe şi mijloace pot executa, în raport cu posibilităţile acţionale 

în mediul aerian şi în cel electromagnetic, supraveghere aeriană sau specială. 
Supravegherea aeriană este o acţiune executată de către unităţile de 

aviaţie atât cu forţe şi mijloace cu pilot specializate – aviaţia de cercetare – cât 
şi cu mijloace din cadrul formaţiilor de aeronave, specificate prin ordinul de 
misiune aeriană, pe timpul acţiunilor specifice, desfăşurate în spaţiul aerian 
propriu sau al adversarului. Datorită caracteristicilor mediului aerian (nu are 
limitări naturale, asigură trei grade de libertate mijloacelor, acţiunea normelor 
juridice nu creează restricţionări semnificative), precum şi caracteristicilor 
aeronavelor (viteze mari, timpi de acţiune reduşi, posibilitatea acoperirii unor 
zone extinse), acţiunile de supraveghere aeriană se pot executa imediat şi în 
orice zonă în care apar indicii ale unei crize. 

Restricţia impusă acestor mijloace este limitarea zborului doar în 
spaţiul aerian naţional pe timp de pace şi în situaţii de criză. 

O menţiune aparte trebuie făcută în ceea ce priveşte utilizarea 
aeronavelor fără pilot pentru acţiuni de supraveghere aeriană. Acestea pot fi 
utilizate pentru o gamă extinsă de misiuni, iar situaţiile de folosire a acestora 
sunt din ce în ce mai numeroase datorită unor avantaje importante: 

• economicitatea utilizării în raport cu situaţiile similare în care se 
utilizează aeronave pilotate; 

• specializarea acestora pentru executarea chiar a supravegherii 
speciale; 

• versatilitatea crescută a platformelor; 
• posibilitatea executării în secret a supravegherii dincolo de spaţiul 

aerian naţional, datorită faptului că pentru descoperirea lor sunt 
necesare sisteme radar complexe. 

Procedeele prin care se execută supravegherea aeriană de către 
aeronavele cu şi fără pilot sunt: prin fotografiere, prin televiziune, de 
radiolocaţie, prin radiolocaţie, în infraroşu, prin observare. 

Supravegherea aeriană specială (prin radiolocaţie, de radiolocaţie, 
radio) se execută de către forţele şi mijloacele din compunerea sistemului de 
supraveghere prin radiolocaţie şi de către cele din compunerea unităţilor de 
război electronic.  
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Sistemul terestru de supraveghere prin radiolocaţie are în compunere 
radarele din compunerea forţelor aeriene şi poate integra, în situaţii de criză 
sau conflict, radare existente la alte categorii de forţe. Acesta funcţionează 
permanent, cu un număr de mijloace stabilit în funcţie de parametrii zonei de 
supraveghere necesare. 

O constrângere acţională a acestuia este că poate executa supravegherea 
unui volum limitat şi constant din spaţiul aerian (care include o parte a spaţiului 
aerian naţional şi o parte a spaţiului aerian situat dincolo de graniţele de stat), 
în funcţie de posibilităţile tehnice ale radarelor din compunere. 

Acţiunile sistemului terestru de supraveghere prin radiolocaţie se 
completează în situaţii bine determinate cu supravegherea prin radiolocaţie 
executată de la bordul platformelor aeriene (aeronave, sateliţi). Este o situaţie 
din ce în ce mai des întâlnită pe timpul acţiunilor grupărilor de forţe 
aparţinând unor state sau alianţe. 

În acest sens, în cadrul NATO, sunt definite misiunile şi mijloacele 
care participă la executarea acestora: 

• Avertizarea şi alarmarea aeriană timpurie reprezintă acţiunile de 
supraveghere şi control aerian asigurate de aeronave de avertizare timpurie care 
sunt echipate cu staţie de radiolocaţie de descoperire şi determinare a înălţimii 
şi cu echipament de comunicaţie pentru controlul sistemelor de armament.4 

• Aeronavele destinate să execute astfel de misiuni sunt patrule 
aeriene de radiolocaţie, adică o aeronavă cu facilitate radar aeropurtată de 
descoperire a ţintelor aeriene îndepărtate, poziţionată, în principal, pentru a 
detecta, semnala şi a urmări apropierea aeronavelor sau rachetelor inamice, 
cât şi ca să controleze intercepţiile.5 

• Unităţile de război electronic execută supravegherea de radiolocaţie 
şi radio a spaţiului aerian în scopul descoperirii indiciilor de ameninţare 
aeriană care se manifestă în spectrul electromagnetic asociat mediilor de 
apariţie şi evoluţie a situaţiilor de criză. 

 
Sisteme radar aeropurtate 
Utilizarea sistemelor aeropurtate de supraveghere prin radiolocaţie 

oferă următoarele avantaje: 
• eliminarea acţiunii solului asupra propagării energiei electromagnetice; 
• nu apare efectul de difracţie a undelor electromagnetice datorat 

curburii pământului; 
• nu apar efectele de difracţie şi reflexie a undelor electromagnetice 

datorate neregularităţilor de la suprafaţa solului; 
• nu apare influenţa unghiurilor de acoperire create de detaliile de 

planimetrie. 
                                                 
4 Stanag 3680, AAP-6, Glosar de termeni şi definiţii (engleză, franceză şi română), Ministerul 
Apărării, 2007, p. A-26. 
5 Ibidem, p. A-49. 
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Utilizarea sistemelor de supraveghere aeropurtate îşi are începuturile 
în deceniul al patrulea a secolului trecut, când US Navy, marcată de 
ameninţarea atacurilor de tip kamikaze a solicitat construirea unui sistem radar 
care să poată fi instalat pe aeronave, pentru extinderea distanţei de 
supraveghere a Flotei din Pacific în acţiunile din Filipine şi Japonia. 

Proiectul a purtat denumirea de Cadillac şi a fost realizat de MIT6 pe 
platforma bombardierului- torpilor AVENGER. Aeronava astfel echipată se 
numea TBM-3W şi era echipată cu un radar de tipul AN/APS-20, intrând în 
serviciu în luna martie 1945. Echipajul era format din pilot şi operator radar. 

Au urmat sistemul PB-1W, realizat pe platforma aeronavei B-17 şi 
seria AD (3W utilizat de USA, 4W livrat Marii Britanii şi 5W care a devenit 
apoi EA-1C). 

În 1965, în timpul Războiului din Vietnam a fost utilizat sistemul  
EC-121, de la bordul căruia s-a executat prima dirijare reuşită a unei aeronave 
de vânătoare pentru interceptarea unui MiG-21. 

Între anii 1958 şi 1977 USA a realizat 88 de aeronave de avertizare şi 
alarmare timpurie de tipurile WF-2 şi E-1C, înlocuite de E2-C care a efectuat 
primul zbor în anul 1961. 

În 1965, SUA au lansat programul a cărui obiectiv a fost realizarea 
sistemului E-3 SENTRY. Contractul a fost câştigat de firma BOIENG, după 
eliminarea concurenţilor DOUGLAS şi LOCKHEED. Aeronava a efectuat 
primul zbor în anul 1975 şi a intrat în serviciu în anul 1977. 

Ultimul sistem (al 68-lea) a fost produs în anul 1992, iar ultima 
modificare (Bloc30/35) a fost efectuată de firma constructoare în anul 2001. 

În prezent, aeronava este în serviciu în următoarele ţări: 
• USA deţin 33 (E-3A) dintre cele 68 de aeronave: 

- 28 dislocate pe Baza Aeriană Tinker – Escadrila 552 control 
aerian – subordonată Air Combat Command; 

- 4 ale Pacific Air Command (Escadrila 18 control aerian), 
dislocate pe Baza Aeriană Kadena / Okinawa; 

- Escadrila 3 control aerian dislocată pe Baza Aeriană Elmendorf / 
Alaska; 

- 1 pentru testări la firma Boeing. 
• Marea Britanie (7 E-3D); 
• Franţa (4 E-3F); 
• NATO (17 E-3C); 
• Arabia Saudită (5 E-3A). 
Două aeronave au fost implicate în accidente aviatice datorate 

păsărilor, în anii 1995 (Baza Aeriană Elmendorf / Alaska) şi 1996 (Baza 
Aeriană Aktion, Grecia). 
                                                 
6 Massachusetts Institute of Technology. 
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E-3 SENTRY este realizat pe o platformă BOEING 707 320B şi este 
deservit de 17-237 de persoane (4 navigaţie – pilot, copilot, inginer de bord, 
navigator – 13-19 specialişti). Ca performanţe, poate zbura aproximativ 9 ore 
(8.000 km) fără realimentare, cu o viteză de 855 km/h, la înălţimi până la 
9.000 m asigurând descoperirea până la 400 km a ţintelor care evoluează la 
înălţimi mici şi până la 650 km a ţintelor care evoluează la înălţimi medii şi 
mari. Un E-3A, zburând la 9.000 m, acoperă o suprafaţă de aproximativ 
312.000 km2, iar zonele de patrulare a 3 E-3A pot asigura supravegherea 
întregii Europe Centrale. 

De cealaltă parte a baricadei Războiului Rece, după momentul 
Vietnam au apărut preocupări similare, astfel că în anul 1967 a efectuat primul 
zbor sistemul TU-126 MOSS – aeronavă pentru avertizare timpurie şi control 
aerian. Acesta a intrat în serviciu în anul 1971 şi a executat misiuni până în anul 
1984. Avea un echipaj de 14-15 oameni (pilot, copilot, inginer de bord, 10-11 
specialişti), evolua la înălţimi până la 10.000 m cu viteză de 650-700 km/h, 
putând zbura fără realimentare 25 de ore (echivalent a aproximativ 12.000 km). 

Sistemul fost înlocuit în anul 1984 de către IL-76 MAINSTAY, cu 
destinaţie similară. Acesta are un echipaj de 15 oameni (pilot, copilot, inginer 
de bord, 10 specialişti), poate evolua la un plafon de 5.000-10.000 m, are 
autonomie 7,5 ore (aproximativ 7.300 km) fără realimentare. Poate urmări 
simultan 50-60 de ţinte aeriene şi poate dirija 10-12 aeronave de vânătoare pe 
o distanţă de 230 km. Există opinii printre specialişti, conform cărora radarul 
Schmel M, instalat la bordul IL-76, este mai performant pe timpul lucrului în 
condiţii de contramăsuri electronice, decât cel al sistemului AWACS. Au fost 
construite 40 de aeronave dintre care sunt în serviciu în: Rusia (16 aeronave8), 
China (a comandat 50 de aeronave9), India (a comandat 6 aeronave10). Iraqul 
a utilizat, în primul Război din Golf, aeronave de acest gen dar, la acest 
moment, nu mai dispune de nici unul (din 4 unul a fost distrus pe pista 
aerodromului Al Taqaddum la 23 ianuarie 1991, celelalte 3 fiind observate pe 
aerodromuri iraniene11). 

Pe aceeaşi platformă aeriană, China a dezvoltat sistemul KJ-2000 care 
a efectuat primul zbor în anul 2003. Spre deosebire de MAINSTAY, acesta 
este echipat cu un radar produs de Israel în cadrul Programului Phalcon. Au fost 
construite 4 aeronave, deşi în anul 2000, SUA şi-au manifestat o puternică 
opoziţie pentru continuarea acestui program (echipamentele radar sunt realizate 
în Israel şi asamblate în Rusia după care aeronavele sunt livrate Chinei12). 
                                                 
7 În funcţie de ţara căreia i-a fost livrat şi misiunile executate. 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Beriev_A-50. 
9 http://www.spyflight.co.uk/mainstay.htm. 
10 Idem 7. 
11 Idem 8. 
12 http://www.sinodefence.com/airforce/specialaircraft/kj2000.asp 
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Programul NATO de supraveghere şi avertizare timpurie 
NATO derulează un program în acest domeniu prin NAPMA (NATO 

Programme Management Agency). Acesta este cel mai amplu program 
dezvoltat de alianţă şi cuprinde 15 ţări: Belgia, Canada, Danemarca, 
Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, 
Portugalia, Spania, Turcia şi SUA. Acestea, împreună cu Marea Britanie sunt 
participante la NAEW&CF13. 

Programul are la dispoziţie 17 aeronave E-3A AWACS şi 3 B-707 
pentru antrenament (iniţial au fost 18, dar una s-a prăbuşit la 14 iulie 1996, în 
Grecia, din cauza absorbţiei unor pescăruşi la baza Aktion). 

Marea Britanie deţine propria flotă de E-3D AWACS cu care participă 
benevol la program. 

Franţa deţine propria flotă de aeronave E-3F AWACS care participă la 
operaţiile întrunite NATO în funcţie de situaţie. Participă la şedinţele NPMO 
ca observator. 

Scopul programului este de a asigura Alianţei capacităţi aeropurtate de 
supraveghere, avertizare şi comandă, disponibile în timp scurt. 

Între 1982 şi 1985, programul a inclus Proiectul AEGIS – dezvoltarea 
capacităţilor de interoperabilitate a 40 de unităţi NADGE (NATO Air 
Defence Ground Environment) dislocate din Norvegia până în Turcia. 

Această structură a apărut ca urmare a unor studii elaborate la nivelul 
anilor `70, care au demonstrat necesitatea unui sistem aeropurtat de avertizare 
timpurie pentru dezvoltarea capacităţilor de apărare aeriană ale NATO. 

Memorandumul de înţelegere privind cumpărarea unui sistem NATO 
(18 aeronave E-3A AWACS)  pentru avertizare timpurie a fost semnat de 
către Comitetul de Planificare a Apărării (DPC) în decembrie 1978, iar în 
1980 a fost înfiinţat Comandamentul NAEW&CF, ca şi structură de sine 
stătătoare, în aceeaşi locaţie cu SHAPE şi subordonat nemijlocit acestuia. 

Comanda se asigură prin rotaţie de către un general maior USAF / 
German Air Forces (prin rotaţie), iar locţiitorul este un general de flotilă 
aeriană aparţinând RAF (figura 1). 

În momentul de faţă NAEW&CF cuprinde două componente 
operaţionale: 

1. Componenta multinaţională de la Geilenkirchen, Germania, care 
operează 17 aeronave E-3A şi 3 aeronave de antrenament, încadrată cu 
personal aparţinând 14 naţiuni (Belgia, Canada, Danemarca, Germania, 
Grecia, Ungaria, Italia, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Turcia, US). 

2. Escadrila 8 avertizare aeriană timpurie aparţinând RAF de la 
Waddington, cu 7 E-3D, încadrată cu personal britanic. 
                                                 
13 NATO Airborne Early Warning and Control Force. 
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Fig. 1 Organizarea Forţei aeropurtate de avertizare timpurie şi control aerian a NATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Organizarea componentei multinaţionale AWACS 
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Componenta operaţională E-3A (figura 2)este singura unitate 
multinaţională a NATO. Ea asigură aeronave şi echipaje pregătite pentru 
misiunile specifice: 

• avertizarea timpurie pentru prevenirea atacurilor prin surprindere 
împotriva teritoriilor membrilor NATO; 

• monitorizarea activităţilor aeriene şi navale; 
• controlul şi coordonarea interceptărilor, luptelor aeriene, 

realimentării în aer; 
• transmiterea informaţiilor despre ţintele aeriene către unităţile de 

rachete sol – aer; 
• monitorizarea / supravegherea activităţilor navale; 
• sprijinul de comandă – control al comandamentelor, atunci când 

acesta îi este delegat; 
• asigură managementul limitat al spaţiului aerian şi execuţia ACO14; 
• dirijarea, coordonarea activităţilor şi retranslaţia pentru SAR15. 
Componenta multinaţională dispune de următoarele baze aeriene 

pentru executarea misiunilor: 
• Baza aeriană principală: Geilenkirchen (Germania); 
• Baze aeriene înaintate: Trapani (Italia), Aktion (Grecia), Konya 

(Turcia); 
• Aerodrom înaintat de dislocare: Ørland (Norvegia). 
Până în prezent, Forţa de Avertizare Timpurie şi Control Aerian a 

NATO a executat următoarele misiuni: 
1. Iraq: Operaţia Anchor Guard (90-91): primul test pentru 

componentă care a constat în dislocare cu durata 12-14 zile, revenire 4-5 zile 
apoi redeplasare în teatru. Pe durata dislocării s-au executat zboruri cu durata 
10-12 ore, într-o zonă de patrulare la graniţa de nord a Iraqului. Total 1.129 
de misiuni cu aproximativ 8.580 de ore de zbor. 

2. Libia: 36 de misiuni cu aproximativ 330 de ore de zbor pentru 
aplicarea UN Resolution 748 (sancţiuni impuse pentru bomba din zborul 
PanAm 103 – Lockerbie. 

3. Fosta Iugoslavie: participare continuă timp de 12 ani pentru 10.667 
misiuni de luptă aeriană, dirijarea zborurilor, realimentarea în aer, supravegherea 
inamicului. Durata misiunilor 12-15 ore, de multe ori pregătite în grabă. 

4. Iraq: misiune cf. art. 4 al Tratatului de la Washington, care a 
presupus executarea a 100 de misiuni (aproximativ 950 de ore de zbor). 
                                                 
14 Air Control Order – Ordinul de control al spaţiului aerian (engl.). 
15 Search and Rescue – căutare – salvare (engl.). 
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5. Sprijinul USA, conform art. 5 al Tratatului de la Washington după 
atacurile din 11 septembrie 2001, unde au fost angajate toate forţele şi 
mijloacele USA (28 de aeronave, 3.400 de oameni,) iar NATO a contribuit cu 
5 E-3 A cu echipaje, după NOTICE TO MOVE de 24 de ore. Au fost executate 
447 de ieşiri cu aproximativ 4.700 ore de zbor, cu durate de 12-17 ore. 
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Relaţia dintre mediu şi securitate a făcut obiectul a numeroase cercetări, 
care au avut în vedere redefinirea sau lărgirea conţinutului conceptului de 
securitate prin includerea în acesta a aspectelor sociale, economice şi de 
protecţie a mediului. Contrar conceptului clasic, lărgirea acestui concept a dus 
la diferenţierea nivelurilor de analiză (securitatea individului, securitatea 
naţională, regională şi internaţională). 

 
Relation between environmental and security was the object of various 

researches which had in view redefinition or enlarge content of security 
concept through inclusion in this social and economically aspect and protection 
environment. Contrary to the classic concept, this enlargement led to the 
differentiation of analysis levels (the security of person, the national, regional 
and international security). 

 
 
Cuvinte cheie: securitate, ecologic, mediu, dezvoltare durabilă, degradarea 

mediului. 
Keywords: security, ecological, environment, durable development, 

degradation of environment. 
 
 
Dinamica fenomenelor sociale produse la nivel global determină o 

lărgire a ariei de cuprindere a domeniului securităţii, în sensul evaluării 
tuturor riscurilor, în special a celor neconvenţionale, între care se înscriu în 
principal: declinul economic, instabilitatea politică şi socială, rivalităţile 
etnice şi religioase, conflictele teritoriale, spălarea banilor, traficul de droguri, 
terorismul internaţional, presiunile asupra mediului înconjurător etc. 

Conceptul de securitate a mediului a câştigat tot mai mult atenţia şi 
interesul lumii întregi. În intenţia de a găsi o definiţie cât mai cuprinzătoare, 
                                                 
* e-mail: marlinmoro@yahoo.com 
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Departamentul Apărării al S.U.A., în anul 1996 a iniţiat Proiectul Mileniului, 
prin care un total de 60 de ambasadori, specialişti, experţi, reprezentanţi ai 
unor organizaţii, comisii şi comitete cu preocupări şi atribuţii în domeniul 
protecţiei mediului, pe baza unui chestionar, au fost consultaţi, exprimându-şi 
punctul de vedere şi opiniile legat de problematica securităţii mediului în 
contextul securităţii naţionale, regionale şi globale. Reuniunea finală a 
proiectului s-a desfăşurat la Banca Mondială în Washington, în iunie 1998 şi a 
oferit posibilitatea analizei şi selectării celor mai reprezentative opinii cu 
privire la securitatea mediului. Potrivit problematicii la care au fost supuşi 
chestionarului, participanţii au încercat să definească securitatea mediului pe 
baza percepţiilor strategiilor naţionale, incluzând această dimensiune în 
conţinutul securităţii naţionale, regionale şi chiar globale. 

Analiştii politicii din lumea întreagă, mai ales cei din Statele Unite, în 
special după desfăşurarea unor conflicte militare regionale, au fost preocupaţi 
pentru a încerca diferite prognoze asupra problemelor ecologice. Întrebările 
care se pun astăzi mai mult ca oricând sunt următoarele: are sau nu o 
determinare mediul asupra securităţii?; poate conduce neglijarea problemelor 
de protecţie a mediului la conflicte, instabilitate şi deci la ameninţarea 
securităţii?; care este raportul dintre problemele ecologiei şi securitate în 
condiţiile tendinţei de globalizare?; cum se manifestă la nivel regional 
problemele globale ale ecologiei?; poate fi considerată securitatea mediului 
(ecologică) o latură, o dimensiune a securităţii naţionale?; dacă da, cum ar 
trebui abordate aceste probleme, astfel încât să nu-şi pună amprenta asupra 
calităţii securităţii naţionale? 

Dezbaterile la aceste întrebări au suscitat reacţii diferite, de-a lungul 
vremii, evenimente şi manifestări ştiinţifice civile şi militare au încercat să 
lămurească cu argumente pro şi contra rolul pe care ecologia îl are în cadrul 
securităţii globale.  

Rolul decisiv al acestor intense dezbateri, dar mai ales al Conferinţei 
Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare – Rio de Janeiro − 1992, a fost acela 
de a recunoaşte marile probleme ale mediului pentru sfârşitul de secol XX şi 
începutul secolului XXI pe scena internaţională şi de a promova într-un consens 
general conceptul de Dezvoltare durabilă, potrivit căruia chestiunile economice, 
sociale şi cele de mediu formează un tot unitar şi nu pot fi tratate în mod separat.  

Dezvoltarea durabilă presupune „redresarea şi menţinerea calităţii 
factorilor de mediu pe timpul desfăşurării activităţilor militare atât în zonele 
de responsabilitate ale armatei, cât şi în apropierea comunităţilor umane; 
menţinerea posibilităţilor şi condiţiilor de viaţă pentru generaţiile viitoare, cel 
puţin la nivelul celor existente pentru generaţia actuală1.” 
                                                 
1 Strategia de Protecţie a Mediului în Armata României, Bucureşti, 1999, p. 17. 
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Conceptul de “dezvoltare durabilă” îşi propune să realizeze o 
armonizare a problemelor legate de mediu şi securitatea naţională/globală, 
prin eliminarea/reducerea presiunilor asupra mediului datorate activităţilor 
economice, sociale, demografice, militare etc. 

O primă teorie este cea existenţialistă, care vede o ameninţare a 
securităţii naţionale în degradarea mediului ca atare, la nivel global. Adepţii 
acestei teorii afirmă că protecţia la nivel local a mediului nu poate fi separată 
de cea globală şi că, indiferent de modul cum se manifestă separat impactul 
fiecăreia dintre probleme luată în parte, acestea afectează viaţa omului. 
Elementul de bază al teoriei îl constituie faptul că protecţia globală a mediului şi 
securitatea naţională sunt inseparabile şi că, implicit, eforturile financiare sporite 
pentru stoparea degradării mediului la nivel global, sunt o condiţie sine qua non 
pentru asigurarea securităţii ţării. Totodată, gândirea sistemică ne conduce la 
concluzia că examinarea separată a chestiunilor de mediu este neadecvată şi că 
ceea ce se cere este o abordare ierarhică, în aşa fel încât protecţia globală a 
mediului să devină sine qua non pentru securitatea naţională. 

O a doua teorie o reprezintă cea referitoare la faptul că degradarea 
mediului  reprezintă o ameninţare fizică directă la stabilitate şi implicit la 
adresa securităţii naţionale. Acest lucru se traduce prin pierderile 
semnificative de viaţă sau prin diminuarea bunăstării cetăţenilor datorate unor 
principale presiuni asupra mediului, aşa cum sunt: diminuarea stratului de 
ozon, schimbarea globală a climei, pierderile de resurse (în special a celor 
regenerabile), pierderea biodiversităţii, gestionarea necorespunzătoare a 
deşeurilor, poluarea transfrontalieră, ploile acide etc. 

Potrivit unei a treia teorii, degradarea mediului poate fi indirect şi o 
ameninţare politică. Analiştii caută să găsească cauzele ecologice ale unor 
războaie civile, ale conflictelor regionale şi ale migraţiilor în masă, care toate 
ar putea constitui o ameninţare indirectă asupra securităţii naţionale a ţarilor 
aflate în zone unde apar aceste fenomene.  

La începutul secolului XXI, regiunile ce par a fi cele mai afectate de 
ameninţările netradiţionale la adresa securităţii se găsesc în afara zonei 
Atlanticului de Nord, mai ales ţările aflate în curs de dezvoltare şi a celor 
aflate în plin proces de tranziţie. 

Prevenirea afectării sistemului global de securitate reprezintă pentru 
numeroase state o prioritate de prim ordin, iar protecţia mediului este 
considerată ca un element definitoriu al acestui sistem.  

Din acest punct de vedere noile probleme de securitate au contribuit la 
redefinirea misiunilor tradiţionale ale N.A.T.O., ca organizaţie de securitate 
internaţională. Conform articolului 2 din conţinutul său, Tratatul Atlanticului 
de Nord a recunoscut întotdeauna că nu doar puterea militară poate rezolva 
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problemele de securitate, ci că este necesar a se include în acest concept şi 
problemele referitoare la dimensiunea economică şi socială a securităţii. 
Dimensiunea civilă a securităţii a creat posibilitatea instituirii în cadrul 
N.A.T.O. a unei structuri care să se ocupe de noile provocări ale sfârşitului de 
secol XX şi început de secol XXI, aceasta fiind Comitetul pentru Sfidările 
Societăţii Moderne. 

Acest context a fost dezvoltat în cadrul Conceptului strategic adoptat 
de către alianţă în anul 1991 şi reînnoit în 1999, prin care s-a accentuat 
importanţa ce trebuie acordată dimensiunii efective a securităţii şi care, 
totodată, a stabilit responsabilităţi atât în domeniu politic, economic, social, 
cât şi ecologic. Potrivit articolului 4 al Tratatului N.A.T.O., statele membre, 
în apărarea integrităţii teritoriale, a independenţei politice sau a securităţii 
ameninţate, trebuie ca printr-o cooperare regională şi internaţională să 
răspundă tuturor problemelor de securitate nontradiţională incluzând şi 
problemele de mediu, apelând la metoda consultărilor mutuale potrivit căreia 
hotărârile se iau în consens. Aceasta va permite N.A.T.O. să rămână flexibilă 
şi să aibă o reacţie adecvată faţă de schimbările cu privire la securitatea 
globală şi regională. 

Elementele cheie ale securităţii mediului sunt: siguranţa publică faţă de 
pericolele de mediu, cauzate de procesele naturale sau umane datorate 
accidentelor, ignoranţei, lipsei unui management corespunzător sau intenţiei; 
ameliorarea sărăcirii resurselor naturale; menţinerea sănătăţii mediului; 
diminuarea degradării mediului; prevenirea dezordinii sociale şi a conflictelor 
(promovarea stabilităţii sociale).  

Pentru a extinde modalităţile de soluţionare a noilor provocări la 
adresa securităţii, N.A.T.O. a dezvoltat cooperarea şi cu ţările nemembre ale 
alianţei, atât în cadrul Consiliului pentru Parteneriat Euro-Atlantic (E.A.P.C.), 
cât şi al Parteneriatului pentru Pace (P.f.P.), în care problemele de mediu, cu 
implicaţii asupra securităţii, vor trebui rezolvate, apelându-se la aceleaşi 
măsuri şi iniţiative.  

Potrivit NATO, securitatea mediului cuprinde măsurile luate pentru 
decontaminarea zonelor contaminate de activităţile militare, rezolvarea 
problemelor regionale de mediu, dar şi intervenţia în caz de dezastre 
importante la adresa mediului. 

Nu lipsită de importanţă, în acest domeniu o constituie cooperarea 
regională şi internaţională şi în cadrul altor organisme precum: Uniunea 
Europeană, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa, Organizaţia 
Naţiunilor Unite. 

Astfel, Strategia de securitate Europeană menţionează competiţia 
pentru resurse naturale, „în special apa, care va fi agravată de încălzirea 
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globală”2 ca fiind o cauză a conflictelor şi a migraţiei în anumite regiuni în 
următorii zece ani.  

Politica comunitară europeană în domeniul protecţiei mediului şi 
programele sale de mediu acordă o atenţie deosebită aspectelor urgente ale 
mediului şi sănătăţii la nivel local, regional, naţional şi internaţional şi 
consideră ca prioritare: 

a)  tulburările globale ale mediului (distrugerea stratului de ozon, 
modificările de climă; 

b) aplicarea completă şi eficace a legislaţiei comunitare în vigoare;  
c) controlul impactului asupra mediului al tuturor substanţelor şi 

surselor de poluare;  
d) dezvoltarea, planificarea şi reînnoirea urbană pentru protejarea 

sănătăţii şi promovarea bunăstării; 
e)  accesul publicului la informaţia de mediu; 
f) alimentarea cu apă potabilă sigură şi adecvată. 
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare consideră că ameninţările 

de mediu cu care se confruntă ţările lumii, reprezintă o însumare a degradării 
ecosistemelor locale şi a sistemelor de mediu globale. 

Luând în considerare complexitatea legăturilor de cauzalitate, între 
schimbările de mediu şi securitate, trebuie avută în vedere relaţia existentă 
între ameninţările asupra mediului şi consecinţele lor politice, economice, 
sociale şi demografice.  

Noţiunea de securitate include în linii generale integritatea teritoriului 
naţional, protecţia independenţei politice şi suveranităţii naţionale şi 
stabilitatea la nivel politic internaţional. Această definiţie nu are în vedere şi 
potenţialele incidente sau chiar escaladarea unor conflicte. Noţiunea de 
conflict este înţeleasă ca o sumă de procese dinamice, cuprinzând diferite 
nivele de intensitate, care în lipsa unei cooperări şi a unui dialog pot duce la 
escaladări şi situaţii foarte grave din punct de vedere conflictual (pace 
durabilă, pace stabilă, instabilitate, criză, conflict armat/război). 

În acest caz, ameninţările la adresa mediului înconjurător cunosc o 
creştere direct proporţională cu creşterea stării conflictuale, de la starea de 
pace la criză şi conflict armat, exercitând asupra acestuia presiuni ce 
determină o degradare considerabilă din punct de vedere ecologic.  

Presiunile asupra mediului pot fi definite ca variabile independente şi 
ele se împart în două categorii: lipsa (scăderea) resurselor de mediu şi 
degradarea resurselor naturale regenerabile (calităţii şi cantităţii acestora). 
Aceste două variabile se găsesc într-o relaţie de interdependenţă, neputându-se 

                                                 
2 Strategia de Securitate Europeană, Bruxelles, 2003, p.3. 
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aprecia care din cele două exercită o presiune mai mare sau mai mică asupra 
mediului înconjurător. 

Conflictele trebuie înţelese ca fiind procese dinamice, cu intensitate şi 
niveluri diferite, care pot parcurge mai multe etape şi faze, de la pacea 
durabilă la război.  

Dinamica conflictelor arată faptul că problemele pot fi soluţionate 
înainte ca un eveniment (conflict) să escaladeze, devenind o ameninţare la 
adresa securităţii.  

Din analiza conflictelor petrecute în ultima jumătate a secolului XX a 
rezultat faptul că, în mod special cele de nivel local sau regional au fost 
soluţionate cu operativitate, ca urmare a cooperării multinaţionale. Doar o 
mică parte a conflictelor a cunoscut o creştere în intensitate. De asemenea, se 
poate observa faptul că violenţa nu se poate transforma automat în conflict. 

Relaţia între presiunile asupra mediului şi conflict (stare conflictuală) 
se poate caracteriza prin: 

• multicauzalitate - legătura indisolubilă între presiunile exercitate 
asupra mediului înconjurător de declanşarea conflictelor şi factorii 
politici, economici şi sociali, în funcţie de diferitele faze al evoluţiei 
acestuia; 

• reciprocitate şi interdependenţă – între presiunile asupra mediului şi 
conflictele de orice natură; 

• consecinţe negative ale presiunilor exercitate asupra mediului 
înconjurător – sărăcia, lipsa alimentelor, deteriorarea condiţiilor de 
asistenţă medico-sanitară, migraţiile populaţiei, deplasări ale 
refugiaţilor, dispariţia instituţiilor politice şi sociale, distrugerile 
aduse biodiversităţii; 

• surse ale unui conflict – presiunile asupra mediului sunt percepute 
ca un permanent factor care afectează interesele părţilor implicate; 

• catalizatorul unui conflict – mediul înconjurător poate constitui şi 
sursa unui conflict ca urmare a instabilităţii economico-sociale  
într-un stat sau într-o anumită regiune; 

• declanşarea unui conflict – atunci când mediul poate constitui cauza 
unui grup de interese pentru a-şi îndeplini unul sau mai multe din 
scopurile propuse. 

Prin conţinutul său amplu, programatic, fundamental pentru 
planificarea apărării naţionale, Strategia de Securitate Naţională a României 
se apropie foarte mult de modelul şi caracteristicile PESA. 

Documentul are un caracter de continuitate, iar pe lângă domeniile 
abordate anterior şi devenite tradiţionale (politică externă, economico-financiar, 
siguranţă naţională şi ordine publică, apărare naţională), noua formă, extinde 
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abordările şi la alte domenii importante netratate anterior precum: politico-
administrativ, social, educaţie, cercetare şi cultură, ecologie. 

Scopul strategiei vizează „atât prevenirea şi contracararea pericolelor 
generate de mediul internaţional, cât şi garantarea stării de securitate internă, 
în ansamblul său, a siguranţei personale şi securităţii comunităţilor. Strategia 
vizează, totodată, securitatea energetică şi alimentară, securitatea 
transporturilor şi a infrastructurii, securitatea sanitară, culturală şi ecologică, 
securitatea financiară şi informaţională3.” 

Securitatea naţională poate fi pusă în pericol de o serie de fenomene 
grave, de natură geofizică, meteo-climatică ori asociată, provenind din mediu 
sau reflectând degradarea acestuia, inclusiv ca urmare a unor activităţi umane 
periculoase, dăunătoare sau iresponsabile. Între acestea, se pot înscrie: 
catastrofele naturale sau alte fenomene geo sau meteo-climatice grave 
(cutremure, inundaţii, încălzirea globală şi alte modificări bruşte şi radicale 
ale condiţiilor de viaţă); tendinţa de epuizare a unor resurse vitale; catastrofele 
industriale sau ecologice având drept consecinţe pierderi mari de vieţi 
omeneşti, perturbarea substanţială a vieţii economico-sociale şi poluarea 
gravă a mediului pe teritoriul naţional şi în regiunile adiacente; posibilitatea 
crescută a producerii unor pandemii. 

Strategia de securitate naţională urmăreşte: identificarea oportună şi 
contracararea pro-activă a riscurilor şi ameninţărilor; prevenirea conflictelor şi 
managementul eficient al riscurilor, al situaţiilor de criză şi al consecinţelor 
lor; participarea activă la promovarea democraţiei şi construcţia securităţii şi 
prosperităţii în vecinătatea României şi în alte zone de interes strategic; 
transformarea instituţiilor şi îmbunătăţirea capabilităţilor naţionale. Astfel, în 
plan intern, condiţiile înfăptuirii acestor obiective sunt: exerciţiul deplin al 
drepturilor şi libertăţilor democratice; stabilitatea politică; reforma profundă a 
clasei politice; maturizarea spiritului civic şi participarea activă a societăţii 
civile la procesul de guvernare; eradicarea corupţiei instituţionale; asigurarea 
armoniei interetnice şi interconfesionale; modernizarea infrastructurii critice; 
menţinerea stabilităţii sistemului financiar-bancar şi a pieţei de capital; 
protejarea resurselor naturale şi a mediului. 

Întărind cele de mai sus, în ciuda unor întrebări de genul: “are sau nu 
mediul o determinare asupra securităţii?” sau “poate conduce protecţia mediului 
la conflicte, instabilitate, la ameninţarea securităţii?”, putem aborda securitatea ca 
stare a unuia din sistemele deschise, fie el ecologic, social sau economic.  

                                                 
3 Strategia de Securitate Naţională a României, Bucureşti, 2006, p.4. 
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În lucrarea de faţă propunem o altă abordare ce derivă din realitatea 
asigurării expertizei militare, la nivel politico-militar strategic, pentru 
planificarea şi conducerea operaţiilor/misiunilor civile de managementul 
crizelor (Civilian Crises Management Operations - CCMOs) din cadrul 
Politicii Europene de Securitate şi Apărare (PESA) a Uniunii Europene. 

Vom încerca să scoatem în evidenţă acele aspecte referitoare la 
cooperarea civil-militară în cadrul procesului de planificare strategică şi 
conducere a operaţiilor/misiunilor civile PESA, aspecte ce creează 
specificitate şi au un oarecare caracter de noutate în cadrul sistemului de 
securitate şi apărare oferit de PESA. 

Trebuie subliniat totuşi, de la început, că acest proces, deşi nu 
beneficiază încă de un cadrul conceptual şi structural pe deplin dezvoltat la 
nivelul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene (SGC), este 
un exemplu cât se poate de practic şi concludent, despre ceea ce numim 
abordare comprehensivă a operaţiilor de management al crizelor desfăşurate 
de UE sub egida PESA.  

 
Viziunea PESA 
În timp ce se lansa prima operaţie autonomă de menţinere a păcii, în 

2003, statele membre ale UE aveau păreri divergente referitoare la criza din 
Irak şi cele mai multe dintre ele nu doreau creşterea cheltuielilor pentru 
apărare, punând, prin această atitudine, sub semnul întrebării capacitatea 
Uniunii de a face faţă noilor ameninţări la adresa securităţii şi stabilităţii din 
aria de interes globală. Pentru a obţine o abordare comună ca actor global în 
mediul de securitate internaţional asupra ameninţărilor şi, eventual, o strategie 
unică de intervenţie în cazul crizelor iminente, liderii UE au aprobat Strategia 
de Securitate Europeană destinată să ofere mai multă predictibilitate şi 
participare mai fermă din partea statelor membre atunci când se pune 
problema gestionării crizelor.  

În viziunea PESA, asocierea adecvată a mijloacelor civile, militare ori 
mixte, civil-militare, cu o reacţie potrivită, combinată, oportună şi bine 
fundamentată diplomatic, economic, umanitar sau militar constituie 
instrumentul de management al oricărui conflict sau criză, în orice regiune a 
lumii. Relaţia prin care putem exprima această abordare comprehensivă, 
specifică UE, în cadrul procesului de management al  crizelor sub egida 
PESA, nu este nici pe departe una matematică, exactă, ci mult  mai complexă, 
aşa cum vom încerca să demonstrăm în continuare, determinată de o realitate 
certă: pentru fiecare operaţie/misiune civilă de răspuns la criză se creează un 
sistem ad-hoc de comandă control, bazat pe decizia politică luată la Bruxelles 
şi contribuţia voluntară a statelor membre cu personal şi resurse materiale, 
concomitent sprijinită de diferite mecanisme de finanţare comună. 
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Caracteristicile politice şi militare ale Politicii Europene de Securitate 
şi Apărare derivă logic din evoluţia construcţiei europene: 

• UE a început prin a fi o comunitate economică şi în mod natural s-a 
îndreptat spre o dimensiune politică şi apoi şi-a conturat latura de 
management al securităţii. Crizele din Balcani au demonstrat inabilitatea 
statelor europene de a acţiona întrunit şi într-o manieră coordonată, pe de o 
parte, şi lipsa capabilităţilor de a pune în practică o intervenţie comună, pe de 
altă parte. Prin contrast, răspunsul recent al UE la criza din Georgia 
demonstrează rapiditatea cu care în zilele noastre statele membre UE pot pune 
în aplicare o strategie comună, concertată politic  la Bruxelles; 

• procesul construcţiei europene este caracterizat printr-o integrare 
dinamică a structurilor comunitare pe fondul utilizării monedei unice şi 
dezvoltării continue a Agenţiei Europene pentru Apărare - EDA1; 

• PESA a devenit o realitate în mai puţin de cinci ani2, prin înfiinţarea  
structurilor instituţionale, cristalizarea procesului de luare a deciziei şi 
dezvoltarea capabilităţilor operative şi de planificare, realitate confirmată de 
tratatul de la Nisa şi demonstrată pe timpul intervenţiilor din Macedonia, 
Congo, Bosnia Herţegovina, Sudan, Kosovo, Irak, Teritoriile Palestiniene, 
Indonezia, Afganistan, Guinea-Bissau, Ciad/CAR şi, mai recent, Georgia şi 
Golful Aden (Somalia); 

• PESA este asociată cu conceptul abordării globale, comprehensive. 
Acest concept se poate exprima prin faptul că în timp ce o intervenţie militară 
poate gestiona o criză pe termen scurt, ea nu este totodată suficientă şi nu 
poate determina cauzele economice şi politice ale acelei crize. Abordarea 
comprehensivă prin prisma PESA poate găsi soluţii pe termen mediu şi lung, 
astfel încât criza  să fie rezolvată; 

• Strategia Europeană de Securitate, a devenit punct de referinţă, din 
decembrie 2003, pentru determinarea parametrilor UE în contextul securităţii 
şi apărării. Documentul prevede extinderea intereselor PESA prin 
multilateralism şi expansiune a politicilor de vecinătate, concomitent cu 
identificarea ameninţărilor şi riscurilor viitoare la adresa securităţii europene; 

• aceste dezvoltări sunt în deplină concordanţă cu înfiinţarea 
structurilor de planificare şi conducere strategică pentru circumstanţele în care 
este nevoie de o intervenţie civil-militară (ex. Celula civil-militară din cadrul 
Statului Major al Uniunii Europene, Centrul Operativ al UE din Bruxelles, 
Capabilitatea Civilă de Planificare şi Conducere - CPCC3, Celula de 
monitorizare a operaţiilor curente - WKC4). 
                                                 
1 European Defense Agency 
2 În mod oficial PESA a fost lansată la Summit-ul UE de la St. Malo pe 5 decembrie 1998, 
atunci când, după criza Balcanică din anii 90,  preşedintele Franţei în exerciţiu la acea vreme, J. 
Chirac şi premierul Marii Britanii, T. Blair, au sugerat partenerilor crearea capacităţilor de 
afirmare a Europei ca actor, în măsură să-şi apere singură interesele de securitate la scară globală. 
3 Civilian Planning and Conduct Capability 
4 Watch-Keeping Capability 
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Structurile PESA pentru planificarea şi conducerea Operaţiilor 
de Management al Crizelor (CMOs) 
Principalii actori ai Consiliului UE implicaţi în planificarea strategică 

timpurie şi conducerea la nivel politico-militar/civil a operaţiilor/misiunilor 
CMOs sunt statul Major al Uniunii Europene (EUMS) şi aşa numitul CPCC - 
Capabilitate Civilă de Planificare şi Conducere, în fapt, singurul 
comandament civil de nivel strategic pentru operaţii de răspuns la criză din 
lume. Pentru a înţelege mai bine locul şi rolul acestui comandament 
operaţional civil, CPCC, precum şi relaţiile de cooperare, în special în 
domeniul planificării strategice, trebuie trecute în revistă principalele structuri 
ale UE şi rolul lor  de punere în aplicare a PESA, în special al acelora 
implicate direct în planificarea şi conducerea operaţiilor /misiunilor civile de 
răspuns la criză, aşa cum sunt prezentate în figura 1. 

Consiliul Uniunii Europene este asistat de un Secretariat General 
(GSC5), dar şi de mai multe comitete, dintre care cel mai important este 
COREPER6. Acest comitet este format din reprezentanţi ai statelor membre, 
fiind un organ permanent, de natură  diplomatică, care pregăteşte şedinţele 
Consiliului, propunerile de decizii precum şi propunerile de compromis. 
Membrii COREPER sunt reprezentanţi permanenţi cu rang de ambasadori, 
(COREPER I) fiind asistaţi de un reprezentant permanent adjunct (COREPER II).  

Pentru ca Uniunea Europeană să fie pe deplin în măsură să-şi asume 
responsabilităţi de management al  crizelor, Consiliul European de la Nisa din 
decembrie 2000 a hotărât să se creeze structuri permanente politice şi militare. 
Aceste structuri sunt: 

• Comitetul Politic şi de Securitate (PSC7), ce se întruneşte la nivel 
ambasadorial, ca structură pregătitoare pentru Consiliul UE. În mod particular 
PSC urmăreşte evoluţia situaţiei internaţionale în scopul punerii în aplicare a 
Politicii Externe şi de Securitate Comună (PESC) a UE, defineşte politici prin 
crearea de "opinii" pentru Consiliu şi monitorizează implementarea politicilor 
aprobate, inclusiv pentru PESA. Sub auspiciile Consiliului, PSC pregăteşte 
răspunsul UE la crize şi îşi exercită controlul politic prin acţiuni şi poziţii 
comune (JA8, CP9); 

• Comitetul Militar UE (EUMC) este cea mai înaltă autoritate militară 
permanentă a Consiliului. Se compune din şefii apărării din statele membre ce 
sunt reprezentaţi permanent de reprezentanţii lor militari la Bruxelles. EUMC 

                                                 
5 GSC - General Secretariat of the Council 
6 Comité des Represéntants Permanents 
7 PSC - Political Security Council 
8 JA - Joint Action 
9 CP - Common Position 
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produce opinii şi recomandări pentru PSC în toate aspectele ce privesc 
afacerile militare din cadrul UE; 

• În paralel cu EUMC, PSC este consiliat/sfătuit de Comitetul pentru 
Aspecte Civile şi Managementul Crizelor (CIVCOM10). Acest comitet asigură 
informaţii, proiecte de recomandări, produce opinii către PSC în aspectele 
civile ale managementului crizelor; 

• EUMS, compus din experţi militari şi civili cu statul de detaşaţi de 
către ţările membre (NSE11) la Secretariatul General al Consiliului, asigură 
expertiza militară şi este însărcinat de EUMC să producă proiectele de răspuns 
şi recomandările din domeniul militar pentru PSC, pe de o parte, şi îndeplineşte 
sarcini în cadrul GSC, în toate aspectele militare, la solicitarea Secretarului 
General/Înaltului Reprezentant pentru PESC, Dr. Javier Solana, pe de altă parte; 

• Direcţiile Generale, aşa numite DGE VIII şi IX, asigură expertiza 
politică pentru afaceri militare (DGE VIII), respectiv managementul crizelor 
civile (DGE IX) în cadrul Secretariatului Consiliului; 

• Unitatea Politică (PU) asigură coordonare politică la nivelul GSC 
între diferite structuri cu rol în definirea politicilor Consiliului, în ceea ce 
priveşte managementul crizelor, precum şi relaţia cu structurile relevante  din 
cadrul Comisiei Europene pentru PESC şi PESA (ex. DG RELEX);  

• Centrul întrunit pentru situaţii, Joint SITCEN asigură 24/24 ore 
monitorizarea mediului de securitate internaţional producând sinteze 
informative cu focalizare pe zonele sau potenţiale zone de criză, terorism şi 
proliferarea armelor de nimicire în masa la nivel global; 

• CPCC (Civilian Planing and Conduct Capability), ca parte a GSC 
este structura civilă, permanentă şi responsabilă pentru conducerea 
operaţiilor/misiunilor autonome civile în cadrul PESA. Sub controlul politic şi 
direcţionarea strategică a PSC şi sub autoritatea generală, ca şi EUMS, a 
Înaltului Reprezentant pentru PESC, Dr. Solana, CPCC asigură efectiv 
planificarea şi conducerea operaţiilor civile de management al crizelor 
precum şi implementarea adecvată a tuturor măsurilor pentru sprijinul 
operaţiilor civile, inclusiv a celor legate de sprijinul strategic cu sisteme de 
comunicaţii şi informatică. Aici trebuie să menţionez un aspect interesant, şi 
anume proiectarea, planificarea, şi conducerea la nivel strategic pentru 
sprijinul CIS se execută în prezent, numai cu expertiză militară şi de către 
specialiştii militari CIS ai EUMS, desemnaţi pentru fiecare misiune în parte. 
Acest sprijin este asigurat, de asemenea, de către EUMS, în domeniile logistic 
şi medical. Motivaţia asigurării CPCC cu expertiză militară pentru 
planificarea şi conducerea operaţiilor civile constă, în primul rând, în nevoia 

                                                 
10 CIVCOM - Committee for Civilian Aspects of Crisis Management 
11 NSE - National Seconded Expert 
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de a evită duplicarea capabilităţilor de planificare strategică la nivel politico-
militar strategic în cadrul PESA. Dar asupra acestor aspecte vom reveni în 
cele ce urmează.   

În figura 1 sunt prezentate grafic structurile Uniunii Europene şi 
organismele interinstituţionale, sprijinite de Statele Membre care influenţează 
procesul de planificare şi conducere a misiunilor civile de management al 
crizelor în cadrul PESA precum şi structura de comandă control pentru 
conducerea acestor misiuni. La nivel tactic, şeful misiunii (HoM) relaţionează cu 
autorităţile locale din zona de operaţii / interes precum şi cu celelalte elemente 
ale UE desfăşurate în zonă (de exemplu: Reprezentantul Special al Secretarului 
General şi delegaţia Comisiei Europene). 
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Fig. 1  Structurile UE care influenţează procesul de planificare şi conducere 

 a misiunilor - operaţiilor de gestionare a crizelor conduse de UE 
 
Cooperarea civil/militară 
În urma reuniunii informale a şefilor de stat sau de guvern de la 

Hampton Court, în 27 octombrie 2005, s-a convenit că Uniunea Europeană 
trebuie să ia măsuri în vederea consolidării acţiunii sale externe şi a legăturii 
dintre politicile interne şi politicile externe, în ciuda eşecului suferit de 
Tratatul de instituire a unei constituţii pentru Europa. Obiectivul a fost de a 
întări rolul Uniunii ca actor global printr-o planificare strategică mai eficientă 
şi printr-o dezbatere a intereselor planificării strategice la fiecare nouă 
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preşedinţie a Consiliului UE, printr-o consolidare a cooperării între Comisie şi 
Secretariatul Consiliului, printr-o aprofundare a relaţiilor cu statele membre 
printr-un program de schimb de personal între serviciile diplomatice ale 
acestora şi Secretariatul Consiliului şi, în sfârşit, printr-o îmbunătăţire a 
prezentării în ceea ce priveşte acţiunea externă a Uniunii, a informării 
cetăţenilor şi a vizibilităţii Uniunii în lume. 

Consiliul UE a preluat aceste propuneri de a întări structurile UE 
pentru managementul crizelor şi sub coordonarea directă a Înaltului 
Reprezentant pentru PESC s-au agreat noi măsuri, inclusiv: 

• crearea unei singure capabilităţi de analiză a informaţiilor 
(intelligence)12; 

• instituirea funcţiei de  Comandant pentru Operaţii Civile, în 
persoana directorului CPCC; 

• crearea capabilităţii de monitorizare a operaţiilor militare şi civile 
curente (WKC) ca parte a Direcţiei operaţii din cadrul EUMS. 

Procesul de creare a CPCC a început în octombrie 2005, după 
reuniunea informală de la Hampton Court, prin reorganizarea Direcţiei pentru 
relaţii externe a Secretariatului General al Consiliului, DGE IX. Prin 
împărţirea rolului şi responsabilităţilor acestei structuri, DGE IX a rămas să se 
ocupe de problemele de poliţie şi justiţie în general la nivel politic, iar CPCC 
să preia toate problemele legate de managementul operativ al crizelor civile. 
CPCC este dispusă în Bruxelles, în aceeaşi clădire cu EUMS, iar obiectivele 
sale sunt să întărească capacitatea de planificare şi conducere a operaţiilor 
civile în cadrul PESA, să îmbunătăţească cooperarea civil-militară în 
domeniul sprijinului şi coerenţei activităţilor comune, precum şi 
implementarea tuturor măsurilor pentru sprijinul misiunilor în desfăşurare, 
precum şi creşterea capabilităţilor şi mijloacelor operaţionale existente (ex. 
Sistemele de comunicaţii şi informatică strategice pentru asigurarea 
serviciilor de date, voce şi VTC cu toate comandamentele civile din teatrele 
de operaţii şi şefii misiunilor – HoM.13). 

Examinarea procesului de luare a deciziei pentru lansarea unei misiuni 
civile conduse de UE presupune descrierea dinamicii de angajarea a 
structurilor permanente cu responsabilităţi pe linia asigurării expertizei la 
nivel strategic, pe de o parte, precum şi investigarea metodelor de lucru, 
mecanismelor şi instrumentelor civile şi militare PESC în scopul analizei  
precondiţiilor, evaluării resurselor existente şi luării deciziei, pe de altă parte. 
Caracterul interguvernamental al acestui proces este fluid şi implică câţiva 
paşi formali aşa cum se descrie în figura 2. Procesul de lansare a unei operaţii 
                                                 
12 Single Intelligence Analysis Capability 
13 Head of Mission 
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poate fi câteodată surprinzător de rapid, aşa cum s-a demonstrat în cazul Georgiei, 
sau poate fi îngreunat peste măsură, de exemplu, pe timpul generării forţei, cu 
repercursiuni asupra eficienţei şi rapidităţii procesului de luare a deciziei. 

Una dintre cele mai mari provocări ce stă în faţa UE astăzi este legată 
de capabilităţi - în termenii planificării, finanţării şi resurselor umane şi 
materiale pe care statele membre sunt dispuse să le pună la dispoziţie pentru 
operaţiile/misiunile conduse de UE. 

Arhitectura de comandă control la nivel politico - civil/militar strategic 
în cadrul UE nu este nici pe departe definitiv  proiectată şi implementată. La 
ultimul Consiliu din 11-12 decembrie 2008 şefii de stat şi de guvern au dat  
un mandat clar Înaltului Reprezentant pentru PESA să stabilească o nouă 
structură unică civil-militară de planificare strategică pentru operaţii/misiuni 
de managementul crizelor conduse de UE, dar soluţiile tehnico-administrative 
pentru punerea în practică a acestui proiect sunt încă la nivel de discuţii şi se 
aşteaptă finalizarea lor pe timpul preşedinţiei cehe a Consiliului UE. 

 

 
 

Fig. 2  Procesul decizional pentru lansarea unei operaţii/misiuni  
civile conduse de UE 

 
Problemele prezentate sunt de mare interes şi pentru ţara noastră, 

deoarece trebuie să contribuie atât la elaborarea concepţiilor UE în domeniu, 
cât şi la aplicarea lor în practică. 
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metode noi de comandă şi control a operaţiilor. Aceasta înseamnă că 
introducerea noilor capabilităţi poate conduce la transformări profunde în 
organizarea apărării, atât prin utilizarea sistemelor tehnice cât şi prin tactica şi 
instruirea personalului. 
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Procesul de realizare şi dezvoltare a soluţiilor C4ISR (comandă, 
control, comunicaţii, calculatoare, informaţii, supraveghere şi recunoaştere) în 
condiţiile implementării conceptelor de război bazat pe reţea (Network Centric 
Warfare - NCW) şi capabilităţi NATO facilitate de reţea (NATO Network 
Enabled Capabilities - NNEC) cuprinde mai multe etape distincte, astfel: 

a) Specificarea cerinţelor. Un pas premergător este stabilirea 
principiilor de bază ale sistemului, regulilor de arhitectură şi proiectare la un 
nivel suficient pentru specificarea detaliată şi implementarea sistemelor în 
cadrul diferitelor zone de capabilităţi C4ISR. Aceasta presupune elaborarea 
pornind de la principiile de bază a unei arhitecturi orientate pe servicii, reţea 
de reţele şi sisteme de comunicaţii eterogene precum şi adaptarea la situaţia 
resurselor interconectate.  

b) Implementare conformă cu cerinţele operaţionale. Este important ca 
obiectivele stabilite să fie formulate pe baza capabilităţilor operaţionale 
necesare la momente diferite de timp. Pentru o apărare orientată spre reţea nu 
este necesară o stare finală definită anticipat. În schimb, există flexibilitate în 
dezvoltarea continuă a capabilităţilor în concordanţă cu schimbarea cerinţelor 
şi cu progresul tehnic. Ca un prim pas, specificaţiile pot fi pregătite la un 
nivel impus de cerinţele curente urgente, nivel suficient pentru începerea 
dezvoltării capabilităţilor operaţionale iniţiale. 

c) Proiectarea funcţională. Pe baza graficului de realizare a 
capabilităţilor operaţionale, soluţiile pentru sistemul tehnic sunt formulate printr-
un proces de proiectare a funcţionalităţii. Acest proces include analiză 
operaţională, soluţii de proiectare a sistemului C4ISR şi evaluarea pentru a se 
garanta că soluţiile conduc la capabilităţile operaţionale dorite. Procesul ar trebui 
realizat la un nivel de sistem de sisteme şi preferabil într-o manieră iterativă. 

d) Experimentări şi încercări. Pentru a dezvolta cu succes astfel de 
sisteme, este foarte util să se conducă experimente şi testări care să vină în 
sprijinul efortului pentru fundamentarea graficului de realizare a 
capabilităţilor operaţionale, proiectarea funcţională şi implementarea 
sistemelor. În mod particular, influenţele mutuale între cerinţele operaţionale 
şi oportunităţile tehnologice pot fi explorate eficient, în această manieră. 

e) Implementarea sistemului. Principiile arhitecturii orientate spre reţea 
permit lucrul simultan la elemente componente diferite ale sistemului şi cu un 
grad ridicat de independenţă. Planul de implementare pentru sistemele iniţiale 
se poate baza pe integrarea în reţea a sistemelor existente. 

f) Evoluţia continuă. Odată implementate sistemele iniţiale relaţionate 
cu capabilităţile operaţionale cele mai urgente, dezvoltarea ulterioară poate fi 
realizată într-o manieră evolutivă. 

Există tehnologia şi soluţiile potrivite pentru dezvoltarea sistemelor 
C4ISR bazate pe servicii în condiţiile implementării conceptelor NCW şi 
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NNEC atât în ţări NATO şi partenere cât la nivelul NATO ca organizaţie. Un 
prim exemplu în acest sens este Suedia. Pe baza unei decizii din 2001 a 
Parlamentului, Forţele Armate ale Suediei se află într-un profund proces de 
transformare către o apărare bazată pe reţea (Network Based Defence - NBD) 
concept similar cu NCW şi NNEC. Partea tehnică a transformării începe cu 
dezvoltarea unui mediu funcţional C4ISR, care a fost iniţiat în urma unor 
studii preliminare în anii 1990 şi care are ca obiectiv realizarea sistemelor 
operative în perioada 2010 – 2020. 

Proiectul suedez este gestionat de Administraţia suedeză pentru 
echipamentele de apărare şi este realizat în colaborare strânsă cu contractori 
din industrie şi alţi parteneri. Faza iniţială, care a durat din toamna anului 
2003 până la sfârşitul anului 2006, s-a concentrat pe fundamentare şi 
demonstrare. Lucrul la fundamentare a necesitat stabilirea arhitecturii şi 
regulilor de proiectare. Testarea s-a realizat în laboratoarele naţionale 
urmărind asigurarea interacţiunii creative între tehnologie şi metodele de 
dezvoltare. Mai departe, a fost iniţiată proiectarea funcţională a sistemelor 
operative, care urmează a fi dezvoltată în faza de achiziţie, pentru a realiza 
implementarea sistemului. 

Exemple interesante de programe, în derulare, pentru dezvoltarea 
sistemelor C4ISR, pot fi prezentate şi în cazul SUA, precum: Warfighter 
Information Network-Tactical (Reţeaua informaţională tactică a luptătorului – 
WIN-T) şi Future Combat Systems (Sistemele de luptă viitoare - FCS). WIN-
T va constitui magistrala viitoarei reţele operative a trupelor de uscat 
americane şi va furniza soldaţilor din spaţiul de luptă servicii de voce, date şi 
video prin comunicaţii fără fir. FCS este programul de modernizare al 
trupelor de uscat, constând într-o familie de sisteme conectate la o reţea 
comună cum ar fi WIN-T. Programul FCS permite realizarea unor forţe 
modulară şi furnizează soldaţilor şi comandanţilor mijloace tehnice şi 
capabilităţi ultramoderne, asigurându-le supremaţia în mediile complexe. 

La nivelul NATO, când discutăm despre transformarea apărării unul 
din conceptele importante pe care trebuie să-l abordăm este NNEC care, pe 
termen mediu si lung, va produce schimbări în anumite domenii precum 
doctrine, organizare, instruire, tehnică, conducere, personal, facilităţi şi 
interoperabilitate (DOTMLPFI1). 

Scopul principal al realizării NNEC este acela de a dezvolta aspectele 
privind transformarea majorităţii capabilităţilor reţelei informaţionale şi acest 
lucru se poate vedea foarte clar la două dintre ele, deja existente şi anume 
Informaţii, supraveghere şi recunoaşteri întrunite (Joint Intelligence 
                                                 
1 Doctrine, Organization, Training, Materiel, Leadership, Personnel, Facilities, Interoperability - 
componentele unei capabilităţi C2 efective (Effective C2 Capability). 
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Surveillance and Reconnaissance - JISR)  şi Imaginea Operaţională Comună 
Întrunită (Joint Common Operational Picture - JCOP). 

Se prevede o trecere graduală la un mediu de reţea orientat pe servicii 
care începe prin centralizarea capabilităţilor existente pentru partajarea sau 
stocarea informaţiilor şi punerea acestora la dispoziţia luptătorului într-un 
mod stabilit prin activităţile generale de planificare. 

Majoritatea proiectelor sunt realizate pentru a rezolva problema 
coerenţei, dar ele nu sunt destul de vizibile ca să poată rezolva atât problemele 
luptătorului cât şi pentru a înlătura riscul competiţiei dintre naţiuni şi 
activităţile NATO sau al duplicării eforturilor în acest domeniu. 

Pentru furnizarea unei capabilităţi JISR, se desfăşoară o serie de 
activităţi, astfel: analiza operaţională şi procesuală; analiza arhitecturală; 
realizarea prototipului şi experimentarea acestuia; elaborarea specificaţiilor 
tehnice şi standardizarea echipamentelor şi serviciilor; achiziţia şi integrarea 
în configuraţia generală a sistemelor; sprijin operaţional. 

Pentru a realiza şi transforma o capabilitate JISR trebuie derulat un 
program de dezvoltare a componentelor sale (DOTMLPFI) prezentat în cele 
ce urmează. Senzorii trebuie să fie dezvoltaţi în cadrul domeniilor HUMINT 
(cercetarea umană), IMINT (cercetarea imaginilor), SIGINT (cercetarea 
semnalelor) cu cele mai bune caracteristici tehnice şi de performanţă. Aceştia 
împreună cu sistemele de comunicaţii şi informatice (CIS) fixe sau 
dislocabile, sistemele de comand şi control (C2) pentru forţele aeriene şi 
navale şi sistemele de navigaţie trebuie să fie considerate ca făcând parte din 
componenta tehnică. Facilităţile pot reprezenta platformele de senzori, centre de 
fuziune, site-uri de prelucrare date, depozite sau alte locaţii fizice. Conducerea 
trebuie dezvoltată pentru a ne asigura că mijloacele JISR sunt folosite optim 
pentru asigurarea comenzii şi controlului. În acelaşi timp componenta doctrinară 
trebuie să fie elaborată în scopul angajării mijloacelor JISR la capacitate maximă. 
Instruirea personalului trebuie să vizeze atât domeniul profesional cât şi domeniile 
etic şi educaţional pentru a asigura coexistenţa optimă a dimensiunii umane cu cea 
tehnică şi informaţională. Interoperabilitatea trebuie să fie deasupra tuturor 
entităţilor implicate în activităţile JISR în scopul eficientizării cooperării şi 
diseminării datelor şi informaţiilor.  

Pentru implementarea şi dezvoltarea capabilităţii JISR se prevede 
derularea unei abordări cu trei etape: 

a) Etapa întâi are ca scop rezolvarea cerinţelor operaţionale întocmite 
de Comandamentul Aliat pentru Operaţii pentru a sprijini nevoile imediate ale 
ISAF prin furnizarea capabilităţii JISR care să conţină servere ale coaliţiei 
pentru date distribuite, instrumente pentru managementul colectării datelor 
(Collection, Coordination, Information/Requirement & Management –



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 145

Managementul şi cerinţele colectării, coordonării informaţiilor), 
managementul imaginilor video aproape în timp real şi produsele IMINT 
(cercetarea imagistică) asociate.  

b) Etapa a 2-a va fi coordonată de cele 2 comandamente strategice şi 
va aborda următoarele elemente: definirea integrării sistemului; analiza 
activităţilor necesare în etapa a doua de către NC3A; definirea cerinţelor ISR 
începând cu anul 2010 pentru a se asigura dezvoltarea în spirală a capabilităţii 
JISR pentru ISAF; realizarea unei reţele coerente bazate pe noua arhitectură şi 
introducerea în sistemele C4ISR deja existente (2008-2009). 

c) Etapa a treia va urma dezvoltarea celorlalte etape precedente ca o 
manifestare a conceptului JISR. Strategia pentru această etapă va urmări 
realizarea corelării cu diferite concepte, printre care şi NNEC pentru NRF 
(Forţa de Răspuns a NATO) şi operaţiile expediţionare. 

Ca o cerinţă operaţională urgentă se dezvoltă capabilitatea ISR pentru 
a fi implementată pe termen scurt în teatrele de operaţii, iar un pas important 
în acest sens îl constituie proiecte precum MAJIIC (Multi-Sensor Aerospace-
Ground Joint ISR Interoperability Coalition – Interoperabilitatea coaliţiei cu 
ajutorul senzorilor multipli aerospaţiali şi tereştri de cercetare, supraveghere şi 
recunoaştere întrunită) care a intrat în dotarea ISAF în cursul anului 2008. 

Proiectul MAJIIC este cel mai recent exemplu de efort multinaţional 
prin care se realizează următoarele obiective: 

•  dezvoltarea interoperabilităţii JISR facilitată de reţea şi 
maximizarea utilizării resurselor militare de supraveghere şi 
recunoaştere; 

•  îmbunătăţirea cunoaşterii de către comandanţi a situaţiei trupelor 
prin folosirea corelată a senzorilor ISR interoperabili şi a 
capabilităţilor de exploatare; 

•  evaluarea şi dezvoltarea capabilităţilor operaţionale, tehnice şi 
arhitecturale.  

MAJIIC asigură acum un fundament viabil pentru realizarea 
interoperabilităţii JISR a coaliţiei bazat pe standarde agreate şi  
proceduri testate. 

În ceea ce priveşte capabilitatea JCOP, la nivelul comandamentelor şi 
în special a teatrelor de operaţii, pe baza cerinţelor operaţionale şi a lecţiilor 
învăţate din derularea conflictelor actuale, s-a constat o nevoie acută pentru 
dezvoltarea unei capabilităţi de obţinere şi vizualizare a imaginii operaţionale 
întrunite ca parte componentă a capabilităţii de avertizare privind situaţia 
operativă şi strategică. Până în prezent, JCOP a fost declarată operaţională, în 
fază iniţială, la sfârşitul anului 2007 şi a fost implementată în trei din 
comandamentele importante ale NATO precum şi în ISAF.  
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Se are în vedere ca până în anul 2010 capabilitatea să fie extinsă la 
nivelul întregii organizaţii şi transformată în NCOP (NATO Common 
Operational Picture - Imaginea Operaţională Comună a NATO) care va 
înlocui în totalitate JCOP. 

Pe baza experienţei acumulate şi a lecţiilor învăţate din desfăşurarea 
operaţiilor la care participă trupele NATO a rezultat faptul că implementarea 
în teatrele de operaţii a unor proiecte moderne care să vină în sprijinul 
luptătorului modern şi care să corespundă noilor cerinţe ale apărării bazate pe 
reţea constituie o prioritate maximă pentru Alianţă.   
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Informaţiile despre ţinte, deplasarea şi starea forţelor proprii, 
disponibilitatea privind procurarea şi asigurarea mijloacelor pentru toate părţile 
beligerante (comandamente întrunite, comandanţi şi forţele subordonate) 
trebuie să fie asigurate, în timp real, în locurile şi formele necesare, pentru a 
permite elaborarea deciziilor proprii adecvate pe timpul întregii operaţii. 

 
The information about the targets, movement and status of forces, 

procurement levels and assets availability – for all the belligerent parties – 
must be available for the joint headquarters, their forces and for the 
commanders, in real time, in the necessary place and form to allow them to 
make the proper decisions during the whole military operation. 

 
 
Cuvinte cheie: cerinţe, operaţional, tehnic, funcţional, arhitectură, standard, 

mobilitate, dislocabil, flexibilitate, modular. 
Keywords: operational, technical, functional, requirements, architecture, 

standard, mobility, deployable, flexibility, modularity. 
 
 
Spaţiul de luptă dinamic şi complex necesită din partea comandanţilor 

elaborarea unor decizii oportune, care să fie susţinute de informaţii la toate 
nivelurile comenzii militare.  

În cadrul proceselor de planificare a apărării şi, în special, în cadrul 
planificării forţei se porneşte de la evaluarea informaţiilor militare strategice 
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din care sunt derivate scenariile utilizate în situaţiile de planificare ce stau la 
baza determinării setului de cerinţe militare operaţionale minime pe termen 
mediu şi lung, precum şi pentru dezvoltarea viitoarelor capabilităţi.  

Armata României se află în plin proces de dezvoltare a sistemului 
C4ISR (comandă, control, comunicaţii, calculatoare, informaţii, supraveghere 
şi recunoaştere) propriu. Principiile care stau la baza acţiunilor din cadrul 
acestui proces sunt: 

• asigurarea interoperabilităţii sistemelor vizând interconectarea facilă 
şi controlată a acestora, transferul de informaţii şi servicii între elementele 
componente şi cele similare din alte sisteme (la nivel naţional şi din mediul 
NATO); 

• asigurarea compatibilităţii tehnice şi funcţionale a subsistemelor 
componente, precum şi a sistemelor în ansamblu, cu mediul în care lucrează; 

• realizarea şi folosirea echipamentelor tehnice şi produselor software 
cu module comune care asigură bazele compatibilităţii din fazele de 
proiectare şi realizare a sistemelor; 

• asigurarea flexibilităţii sistemelor prin standardizare, utilizarea 
componentelor hardware şi software şi a subsistemelor (echipamentelor) fixe 
şi mobile; 

• asigurarea unei fiabilităţi ridicate prin utilizarea unor echipamente 
cu rate de defectare mici, corecţia erorilor, standardizarea echipamentelor şi 
procedurilor de lucru, implementarea unor programe de mentenanţă viabile; 

• pregătirea personalului şi folosirea procedeelor şi echipamentelor 
specializate care să asigure un grad ridicat de securitate informaţională; 

• stabilirea şi aplicarea măsurilor de asigurare şi protecţie electronică 
şi fizică. 

Din punct de vedere operaţional sistemele C4ISR satisfac, în 
principiu, următoarele cerinţe: 

• infrastructura desfăşurată asigură distribuţia serviciilor într-o zonă 
de operaţii nespecificată; 

• elementele C4ISR se vor dispune individual, în raioane 
independente sau grupate; 

• în ciuda separării organizatorice şi geografice a elementelor din 
cadrul sistemelor C4ISR, funcţiile / serviciile, adresele etc. sunt în mod 
automat integrate, astfel încât separarea fizică să fie cât mai puţin perceptibilă 
utilizatorului; 

• fiecare element din sistemul C4ISR sau o combinaţie a lor, când 
sunt desfăşurate împreună, trebuie să fie dimensionate şi suficient de flexibile 
pentru a creşte sau descreşte gradual în asigurarea serviciilor, precum şi 
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pentru a fi capabile să fie redislocate rapid în alte raioane corespunzător 
cerinţelor derulării operaţiei;  

• elementele sistemului C4ISR trebuie să fie capabile să opereze 
autonom dar, în general, controlul şi managementul lor sunt asigurate 
centralizat; 

• elementele centrale ale sistemelor C4ISR (dispuse la punctul de 
comandă de bază al unei grupări de forţe sau pe ţărm într-un scenariu 
maritim) se vor concentra pe asigurarea comunicaţiilor spre infrastructura 
militară strategică; 

• reţelele de comunicaţii / transport (transmitere) între elementele 
sistemului C4ISR trebuie să asigure atât cerinţele de realizare a 
comunicaţiilor la distanţă, cât şi comunicaţiile locale; 

• într-un scenariu maritim, conectivitatea la sistemele strategice 
NATO se va asigura la bordul navei pe care se constituie comandamentul 
grupării de forţe prin amplificarea capacităţilor proprii tranzitând sistemele 
strategice naţionale; 

• elementele terestre vor avea acces direct la sistemele strategice 
NATO; 

• elementele sistemului C4ISR de mică dezvoltare (îndepărtate) au 
responsabilitatea asigurării şi menţinerii soluţiilor de interconectare şi acces la 
sistemele misiunii / NATO prin punctul de comandă de bază al grupării de 
forţe şi cu autorităţile locale în prioritatea întâi, ulterior asigurând 
interconectarea unităţilor operative şi tactice.  

Dacă costurile misiunii permit, toate entităţile de comandă şi control 
vor dispune de acces egal la serviciile sistemului C4ISR în fiecare centru  
al acestuia. 

Din punct de vedere tehnic sistemele C4ISR satisfac, în principiu, 
următoarele cerinţe: 

• conformitate şi coerenţă cu arhitectura NATO C3 (Consultare, 
Comandă şi Control), cu aplicarea conceptelor şi standardelor NATO 
relevante, inclusiv cu cele de securitate, mai puţin în situaţia în care există o 
aprobare oficială NATO de exceptare; 

• dimensionare, configurare şi rigidizare pentru a putea fi transportate 
aerian, pe calea ferată, pe platforme cu roţi sau şenile şi pe mare; 

• îndeplinirea cerinţelor de operare în toate condiţiile de mediu; 
• proiectare modulară pentru a asigura interschimbabilitatea 

echipamentelor, extinderea sistemelor, reconfigurarea şi modernizarea acestora; 
• mobilitate dimensionată în raport cu intenţia de utilizare a 

echipamentelor; 
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• capabilitate de dislocare dintr-un scenariu (terestru, maritim, aerian) 
în altul atunci când este necesar; 

• degradare minimă a serviciilor într-un mediu electronic ostil sau în 
eventualitatea unor probleme de compatibilitate electromagnetică; 

• operare într-un mediu în care nu poate fi exclusă contaminarea prin 
efectele armelor de distrugere în masă, incluzând posibile accidente 
industriale sau chimice; 

• operare în condiţii severe de vreme, într-o gamă de temperatură de 
la -30º C la +50º C şi umiditate ridicată; 

• asigurarea susţinerii operaţiilor o perioadă îndelungată (minim doi ani); 
• capabilitate de demontare uşoară din containere şi reinstalate în 

clădiri, pe nave, în alte amplasamente de ocazie sau în corturi. 
Din punct de vedere funcţional sistemele C4ISR satisfac, în principiu, 

următoarele cerinţe: 
• scalabilitate – pentru a asigura puncte de comandă de diferite 

dimensiuni; 
• flexibilitate – pentru a asigura cerinţe multiple de conectare; 
• transportabilitate – capacitatea de a fi transportate pe roţi, şenile, 

calea ferată, cu mijloace navale sau aeriene; 
• bazate pe standarde militare şi civile comerciale – pentru a fi uşor 

înlocuite sau achiziţionate; 
• modularitate – utilizarea componentelor în misiuni variate asigurând 

o mai mare rentabilitate a costurilor. 
Conjugarea sau chiar integrarea funcţiilor militare şi a dimensiunilor 

spaţiului de luptă constituie obiective principale pentru succesul operaţiilor. 
Pentru realizarea unei îmbinări eficiente între mediul tehnologic şi cel 

operaţional, este recomandată o colaborare apropiată între persoanele 
responsabile pentru proiectarea, realizarea şi utilizarea sistemelor C4ISR. 
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Diplomatul român a apărat tratatele de pace încheiate după Primul 
Război Mondial. A fost devotat principiilor Societăţii Naţiunilor Unite şi a 
participat la elaborarea normelor fundamentale în relaţiile dintre state 
aducându-şi o contribuţie determinantă la crearea unor organisme regionale de 
securitate. Demersurile diplomatice au fost consacrate securităţii şi dezarmării, 
condamnând sever atentatele fascismului italian, hitlerismului german şi 
militarismului japonez la adresa independenţei, suveranităţii şi integrităţii 
teritoriale ale unor state. Urmărind afirmarea intereselor României, Nicolae 
Titulescu a fost o conştiinţă vie a primei jumătăţi a secolului XX, a fost un 
luptător aşezat voluntar şi statornic timp de 20 de ani în „tranşeele păcii”. 

 
The Romanian diplomat defended the peace treaties signed after World 

War I. He was devoted to the United Nations Society and participated in the 
elaboration process of the fundamental norms that regularized relations 
between countries bringing a significant contribution to the creation of regional 
security organisms. His diplomatic activity was consecrated to security and 
disarmament, condemning the Italian fascist, the German Hitlerism and the 
Japanese militarism actions against independency, sovereignty and territorial 
integrity. Keeping trace of Romania’s interests, Nicolae Titulescu was a lively 
conscience at the first half of the 20th century and, for 20 years, an honorary 
and constant fighter in “the trenches of peace”. 

 
 
Cuvinte cheie: diplomat, Societatea Naţiunilor Unite, securitate, dezarmare, 

independenţă. 
Keywords: diplomat, United Nations Society, security, disarmament, 

independency. 
 
 
În perioada interbelică, asasinatul politic a reprezentat o metodă preferată a 

regimurilor totalitare pentru eliminarea personalităţilor indezirabile. 
Relevante pentru asemenea fapte reprobabile sunt aprecierile 

exprimate de ambasadorul Germaniei, Roland Koester, într-o convorbire 
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avută cu ziarista franceză Geneviéve Tabois, chiar în ziua asasinării premierului 
român Ion G. Duca, 29 decembrie 1933: „Aflaţi că la Berlin naziştii pretind că 
prin asasinate politice Germania ar putea obţine tot ce ar vrea în Europa! O să se 
termine şi cu Titulescu, aliat credincios al Parisului şi al Londrei”1 

La acel moment, figurau pe lista neagră a naziştilor: Engelbert 
Dolfuss, cancelarul Austriei; Alexandru Karadjordjevié, regele Iugoslaviei; 
Louis Barthou, ministrul de externe al Franţei; Albert I., regele Belgiei; 
Nicolae Titulescu, ministrul afacerilor străine al României. Asasinarea acestor 
personalităţi, figuri politice proeminente, urma să genereze modificări 
esenţiale în viaţa politică mondială. Aceste acte de terorism politic vizau un 
scop bine determinat şi au reprezentat un capitol aparte al crimei organizate 
internaţionale, cu grave consecinţe asupra evoluţiei relaţiilor internaţionale2. 

Nicolae Titulescu a fost unul dintre cei mai vehemenţi oponenţi ai 
fascismului, atrăgând adversitatea oficialităţilor din Germania nazistă şi Italia 
fascistă. Într-un articol apărut în presa fascistă italiană, în ziua atentatului de 
la Marsilia (9 octombrie 1934), se releva: „Va veni o zi când un student va 
expedia un glonţ, încheind aroganţele ministrului afacerilor străine al 
României şi vom termina astfel cu Titulescu”.  

La începutul anului 1934, sub egida Oficiului de Politică Externă al 
Partidului Naţional Socialist Muncitoresc din Germania, condus de Alfred 
Rosenberg, a fost elaborat un amplu plan de acţiune împotriva României, 
vizând obiective concrete. Pentru îndeplinirea acestui plan s-au alocat 
750.000 de mărci germane, fiind mobilizaţi responsabili ai unor importante 
departamente ale celui de-al treilea Reich, printre care menţionăm pe Hess, 
locţiitorul lui Hitler, care avea în subordinea sa agenţii ce activau în 
străinătate şi Himmler, comandantul poliţiei politice (Gestapoul). 

Punctul 4 al acestui plan prevedea asasinarea lui Carol al II-lea, care 
era considerat un loial reprezentant al intereselor politice şi financiare  
anglo-franceze.  

Punctul 11 al planului viza asasinarea lui Nicolae Titulescu, ministrul 
afacerilor străine al României. Fermitatea şi consecvenţa cu care acţiona 
                                                 
1 Geneviéve Tabois, Douăzeci de ani de tensiune diplomatică, Editura Politică, Bucureşti, 
1985, p.156. 
2 Pentru înţelegerea ansamblului problemei, deosebit de relevantă este lucrarea lui Ion 
Bodunescu, Flagelul terorismului internaţional, Editura Militară, Bucureşti. Autorul pune în 
evidenţă, în mod argumentat, contribuţiile româneşti în direcţia combaterii eficiente a 
terorismului internaţional, amintind că România a sesizat Societatea Naţiunilor, la 20 noiembrie 
1926, asupra necesităţii elaborării unei convenţii internaţionale pentru universalizarea 
reprimării terorismului, evocând aportul considerabil avut de juriştii români, de prestigiu 
internaţional (V.V. Pella, J. Rădulescu), în definirea juridică a terorismului şi în elaborarea 
instrumentelor juridice de combatere a crimelor internaţionale. 
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diplomatul român pentru apărarea intereselor fundamentele ale României, 
pentru organizarea unui sistem de securitate colectivă în Europa, rolul lui în 
adoptarea hotărârii de scoatere în afara legii, la 19 decembrie 1933, a Gărzii 
de Fier, au generat, până la paroxism, adversitatea faţă de Nicolae Titulescu. 

Asasinatele politice erau planificate pe durata vizitei la Bucureşti a 
ministrului de externe al Franţei, Louis Barthou, iunie 1934. Au fost trimişi în 
România numeroşi agenţi germani, cu pregătire şi experienţă în executarea de 
acte teroriste. 

Activitatea operativă realizată de structurile de informaţii şi 
contrainformaţii româneşti, de Biroul II de pe lângă Marele Stat Major al 
Armatei, a contribuit la deconspirarea acestui plan terorist şi la adoptarea de 
măsuri corespunzătoare pentru contracararea sa. 

Succesul vizitei întreprinse de Louis Barthou în România s-a 
concretizat prin dezvoltarea relaţiilor româno-franceze. 

Acţiunile serviciilor secrete germane au determinat structurile 
româneşti de informaţii şi contrainformaţii să adopte măsuri operative pentru 
combaterea atentatelor politice planificate, pentru a asigura securitatea lui 
Carol al II-lea şi a membrilor guvernului, a lui Nicolae Titulescu în 
numeroasele misiuni diplomatice pe care acesta le făcea peste hotare.  

Serviciile româneşti de informaţii şi contrainformaţii l-au avertizat pe 
Nicolae Titulescu asupra planului regimului nazist de terorism politic din 
prima jumătate a anului 1934, plan care îl viza în mod direct. 

La începutul anului 1936, aflându-se la Hotelul Ritz, în Paris, 
împreună cu mareşalul Franchet D′Esperay, un ofiţer de la serviciile de 
informaţii franceze l-a avertizat pe  Nicolae Titulescu că se pune la cale 
asasinarea sa, prin otrăvire. Pericolul asasinării îl ameninţa pe diplomatul 
român ca o sabie a lui Damocles. El fusese pus în gardă de generalul 
Weygand să nu mai bea decât apă minerală în sticle închise. 

Avertismentele n-au întârziat să se confirme. Primele semne ale 
otrăvirii apar în martie 1936, la una dintre întâlnirile pe care le avea Nicolae 
Titulescu cu miniştrii de externe ai statelor membre ale Micii Înţelegeri şi ale 
Înţelegerii Balcanice. Diplomatul român a fost sub observaţie medicală mai 
multe zile. În luna iunie 1936, starea sa de sănătate s-a agravat pe durata 
participării la Conferinţa de la Montreaux privind regimul strâmtorilor Mării 
Negre; invitat la un dineu de către ministrul de externe al Turciei, ministrul 
român al afacerilor străine a leşinat.  

În august 1936, s-a derulat o nouă tentativă de asasinare a lui Nicolae 
Titulescu. Serviciul cehoslovac de siguranţă a avertizat despre pregătirea unui 
atentat împotriva miniştrilor de externe ai statelor membre ale Micii 
Înţelegeri. Atentatul urma să se producă pe teritoriul cehoslovac, cu ocazia 
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Conferinţei de la Bratislava. La 29 august 1936, Nicolae Titulescu nu a 
participat la Conferinţa de la Bratislava; măsurile de securitate luate de 
autorităţile cehoslovace, în colaborare cu cele româneşti au împiedicat 
realizarea planurilor criminale ale conspiratorilor. 

Activitatea lui Nicolae Titulescu l-a aşezat pe omul politic şi 
diplomatul român în opoziţie ireductibilă cu regimurile fasciste şi naziste care 
vizau o nouă ordine politică, militară şi economică, prin modificarea 
echilibrului realizat prin tratatele de pace încheiate la sfârşitul Primului 
Război Mondial. 

În calitatea de ministru de externe al României, în cele două mandate 
(1927-1928; 1932-1936), el a acţionat cu realism, inteligenţă şi perseverenţă 
pentru realizarea unui climat de pace, securitate, încredere şi colaborare pe 
plan internaţional. Promotor al unei politici active de colaborare 
internaţională, Nicolae Titulescu s-a manifestat ca un adevărat artizan al păcii.  

Diplomatul român a apărat tratatele de pace încheiate după Primul 
Război Mondial. A fost devotat principiilor Societăţii Naţiunilor Unite şi a 
participat la elaborarea normelor fundamentale în relaţiile dintre state; 
aducându-şi o contribuţie determinantă la crearea unor organisme regionale 
de securitate. Demersurile diplomatice au fost consacrate securităţii şi 
dezarmării, condamnând sever atentatele fascismului italian şi ale nazismului 
german, la adresa independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale unor 
state. Urmărind afirmarea intereselor României, Nicolae Titulescu a fost o 
conştiinţă vie a primei jumătăţi a secolului XX, a fost un luptător aşezat 
voluntar şi statornic timp de 20 de ani în „tranşeele păcii”. 

La 29 august 1936, Nicolae Titulescu s-a retras din viaţa politică a 
României. Evoluţiile ulterioare au fost concludente pentru evaluarea 
consecinţelor acestui act, prin care România a pierdut un inteligent şi 
prestigios diplomat pentru apărarea intereselor fundamentale ale poporului 
român, pentru pace, securitate şi colaborare internaţională. 

Boala diplomatului român s-a agravat. Examenele clinice au constatat 
o anemie accentuată, caracterizată printr-o pierdere sensibilă în greutate, 
reducerea tonusului vital, incapacitatea bolnavului de a mai desfăşura 
activităţi fizice şi intelectuale. Examenele de laborator au confirmat aceste 
constatări, relevând scăderea alarmantă a globulelor roşii. 

În presa internaţională au apărut numeroase precizări şi declaraţii, 
atribuite lui Nicolae Titulescu, care confirmau teza unei tentative de asasinat. 
Astfel, "Corriere de la Sera" cita declaraţia pe care Nicolae Titulescu a făcut-o 
unui ziarist francez: „Ştiu, de la un prieten politic, că am fost condamnat să 
fiu otrăvit. A mă asasina brutal, cu un pumnal sau cu un revolver ar fi prea 
scandalos, după asasinatele politice comise în România în ultimii ani.  
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A înlătura pe Titulescu prin otravă, în aşa fel încât să se stingă încet, este 
scopul duşmanilor mei. Sfârşitul meu va fi atribuit sănătăţii mele mediocre şi, 
în felul acesta, se va evita orice scandal”. 

Într-un articol care releva rezultatele unei anchete efectuate de ziarul 
„Le Petit Parisien” se afirma: „O personalitate politică, care vrea să-şi 
păstreze anonimatul, ne-a declarat următoarele: „Nu pot uita că, într-o seară, 
ministrul m-a luat de braţ şi mi-a spus: scumpul meu, am fost otrăvit în 
străinătate într-un vagon restaurant. De atunci mă simt rău”. 

La 21 septembrie 1935, adresându-se celei de a XVII-a sesiuni 
ordinare a Adunării Societăţii Naţiunilor, preşedintele acesteia, Saavedra 
Lamas spunea: „Colegii mei au aflat că domnul Titulescu, care a exercitat în 
două rânduri, cu admirabilul său talent, preşedinţia acestei Adunări, s-a 
îmbolnăvit. Aş vrea să cer colegilor mei să binevoiască să mă autorizeze să 
transmit domnului Titulescu urările noastre afectuoase de grabnică 
restabilire”3. Propunerea a fost adoptată de plenul Adunării. Pe baza 
mandatului primit, Saavedra Lamas transmitea lui Nicolae Titulescu, de care 
îl legau sentimente de veche şi adâncă prietenie, următoarea telegramă: „În 
numele Adunării Societăţii Naţiunilor, credincioasă fostului prezident exprim 
excelenţei voastre urări foarte călduroase pentru prompta dumneavoastră 
restabilire. Adaug expresiunea personală a urărilor mele cele mai sincere şi 
foarte înaltei mele consideraţiuni”.  

La 22 septembrie 1936, Rivas Vicuna, preşedintele Consiliului 
Societăţii Naţiunilor, trimitea lui Nicolae Titulescu următoarea telegramă: „În 
numele Consiliului Societăţii Naţiunilor, ai cărui membri, în totalitate, 
împărtăşesc sentimentele şi neliniştile prietenilor dumneavoastră, vă exprim 
urările cele mai sincere de însănătoşire şi vă asigur de ataşamentul tuturor foştilor 
dumneavoastră colegi”4. Erau gesturi calde, menite să aducă o reală alinare în 
sufletul aceluia ce fusese, până în ultima zi a activităţii sale oficiale, unul dintre 
marii apărători ai Societăţii Naţiunilor. „Iau cunoştinţă astăzi de telegrama 
dumneavoastră – îi răspundea Nicolae Titulescu, la 29 septembrie 1936, lui 
Avenol. Vă rog să primiţi şi să împărtăşiţi membrilor Consiliului mulţumirile 
mele pline de emoţie pentru mulţumirile pe care aţi binevoit să mi le exprimaţi” 5. 
                                                 
3 S.D.N., A. XVII (1936), Supplément spécial, nr.155, doc. nr.8, p.37. 
4 S.D.N., Communiqué au Condeil, C. 428, 1936, Genève, le 5 octobre 1936 – A.M.A.E., 
Fond 71, 1920-1944, România, Diverse, 1936-1939, vol.413; cf. şi Procès verbal de la 
quatrevingt quatorième session du Conseil de la Sociéte des Nations Première séange, la 2 
actobre 1936 – S.D.N., C.L., XCIV (1936), nr.11, doc. nr.3805, p.1 188; vezi şi Dreptatea, 24 
septembrie 1936. 
5 S.D.N., Communiqué au Condeil, C. 428, 1936, Genève, le 5 octobre 1936 – A.M.A.E., 
Fond 71, 1920-1944, România, Diverse, 1936-1939, vol.413; cf. şi Procès verbal de la 
quatrevingt quatorième session du Conseil de la Sociéte des Nations Première séange, la 2 
actobre 1936 – S.D.N., C.L., XCIV (1936), nr.11, doc. nr.3805, p.1 188. Este sigur că 
Nicolae Titulescu a trimis telegrame de răspuns şi lui Saavedra Lamas şi lui Rivas Vicuûa. 
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Ziarul britanic „Times” aprecia că „nu există motive ca dispariţia lui 
Titulescu de pe arena politică să se considere ceva mai mult decât o eclipsă 
trecătoare. Oameni de calibrul lui şi cu caracterul său nu părăsesc pentru mult 
timp arena politică”. Dally Telegraph sublinia „el poate să-şi facă din nou 
apariţia în curând pe arena românească ca un adversar al fascismului”. 

Chastenet, directorul ziarului Le Temps, declara ataşatului cultural şi 
de presă al României în Franţa: „ziarul Le Temps nu se va da niciodată la o 
parte de a publica ceva care ar fi un omagiu adus d-lui Titulescu”6. 

La 18 noiembrie 1936 s-a trimis7 la Comisia de verificare a titlurilor 
noilor senatori aleşi recunoaşterea calităţii de senator de drept pentru Nicolae 
Titulescu. Validarea ca senator de drept a avut loc în primăvara anului 1937.  

Diplomatul român a reluat activitatea politică, continuând cu aceeaşi 
fervoare acţiunea sa de tribun al păcii. Nicolae Titulescu a ţinut şi a reuşit să 
se manifeste activ pe arena vieţii internaţionale, ieşind din anonimatul în care 
vroiau să-l plaseze adversarii săi. Modul în care a continuat să se manifeste 
afirmă un diplomat lucid şi responsabil, demn şi angajat, cu remarcabilă forţă 
de pătrundere a sensului şi conţinutului proceselor şi evenimentelor 
internaţionale şi cu aceeaşi capacitate de a formula judecăţi de mare valoare 
ideatică şi practică în convorbirile cu personalităţi politice ale vremii sale, în 
cadrul cercurilor politice, ştiinţifice, diplomatice şi ziaristice. 

În aprilie 1937, au avut loc, în capitala Franţei, o serie de contacte cu 
numeroase personalităţi europene . În publicaţia Le Temps, Nicolae Titulescu 
declara: „Am venit la Paris pentru câteva zile spre a-mi vedea prietenii. Ei mi-au 
cerut să-mi afirm din nou existenţa mea biologică şi politică”.  

Nicolae Titulescu s-a bucurat la Paris de o primire de excepţie, 
demonstrând marile simpatii pe care le câştigase pentru ţară şi pentru sine. 

În lunile aprilie-iunie 1937, Nicolae Titulescu a onorat cu prezenţa sa 
mai multe instituţii şi forumuri naţionale şi internaţionale din Franţa, Marea 
Britanie şi Cehoslovacia. 

A desfăşurat conferinţe diplomatice la Paris, în faţa membrilor 
Academiei Diplomatice Internaţionale. La 27 iunie 1927, a susţinut o conferinţă la 
Bordeaux, la Congresul Asociaţiei mutilaţilor şi foştilor luptători. 

Toate aceste manifestări publice ale lui Nicolae Titulescu aveau să 
aibă un larg ecou favorabil în presa franceză, ziarele publicând largi extrase 
din expozeurile sale şi comentarii elogioase pe marginea acestora. 
                                                 
6 T.C. nr. 59584, (Bucureşti, 29 octombrie 1936, V. Rădulescu către Legaţia României de la 
Paris – A.M.A.E., Fond 71, 1920-1944, Franţa Telegrame, 1936-1937, vol.9. 
7 Monitorul Oficial, partea a III-a Dezbaterile Parlamentare, Senatul (sesiunea ordinară 1936-
1937), nr. 3, 26 noiembrie 1936, p.10. 
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La invitaţia lui Eduard Beneš, preşedintele Republicii Cehoslovace, la 
15 iunie 1937, Nicolae Titulescu a vizitat Praga şi Bratislava. Universitatea 
Komensky din Bratislava, în semn de profundă admiraţie pentru 
personalitatea ilustrului diplomat român şi ca o înaltă preţuire a serviciilor 
aduse de el cauzei păcii, îi decernează, la 19 iunie 1937, titlul de doctor 
honoris causa.  

Conferinţele publice prezentate în forumuri academice din Franţa, 
Marea Britanie şi Cehoslovacia atestau că opiniile marelui diplomat român 
erau apreciate de marile personalităţi politice ale lumii. Demersurile  
diplomatice au confirmat – prin conţinutul lor, prin analizele de o deosebită 
profunzime juridică şi concluziile de mare rigoare – excepţionala sa capacitate 
de a prefigura construcţia păcii pentru viitorul omenirii.  

Activitatea pe care Nicolae Titulescu a desfăşurat-o până anul 1941, 
anul morţii sale, a contribuit la apărarea şi la afirmarea intereselor politico-
diplomatice ale României în prima jumătate a secolului XX. 
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CHELTUIELILE DE APĂRARE ŞI CONTRIBUŢIA 
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Articolul surprinde aspecte ale constituirii bugetului NATO şi ale 
repartizării costurilor în cadrul Alianţei ca expresie a corelaţiei apărare 
colectivă-apărare naţională, precum şi modul în care alocarea resurselor pentru 
apărare asigură îndeplinirea angajamentelor şi misiunilor care revin României 
în cadrul apărării colective. 

Totodată se demonstrează că logica acţiunii colective, pe care se 
fundamentează orice alianţă, se construieşte în mod decisiv prin contribuţia 
solidară la cerinţele în capabilităţi militare şi resurse, care trebuie să fie 
suficiente şi interoperabile la nivelul Alianţei cât şi la nivel naţional şi care 
menţin credibilitatea apărării colective şi apărării naţionale. 

 
The article pinpoints aspects of the constitution of the budget of NATO 

and of the allocation of costs within the Alliance as an expression of 
correlating collective defense - national defense as well as the way in which 
allocating resources for the defense ensure the fulfillment of the engagements 
and missions that are incumbent on Romania. 

At the same time, it demonstrates that the logic in collective action, upon 
which any alliance is based, is decisively  built through solidary contribution to 
the demands in military capatibilities and resources, which must be sufficient 
and inter-operational at the level of the Alliance as well as at national level, 
which maintains the credibility of both collective defense and national defense. 

 
 
Cuvinte cheie: repartizare costuri, împărţire de costuri, contribuţie 

solidară, „serviciu public”, catalizatori cheltuieli. 
Keywords: costs allocation, cost-shared, collective contribution,”public 

service”, expense catalysts. 
 
 
Tema „împărţirii costurilor” în cadrul unei alianţe, ca şi disproporţionalitatea 

acestora a primit mai multe explicaţii şi a luat de a lungul istoriei, conotaţii 
politice deloc de neglijat, iar în acest sens relativ recenta controversă ce a 
însoţit criza irakiană este reprezentativă din această perspectivă.  
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Modelul clasic, realist, susţine că fiecare membru va încerca să arunce 
povara pe umerii celorlalţi, o alianţă nefiind legată decât de existenţa unei 
ameninţări. În acest sens, Mancur Olson1 afirmă că un grup de indivizi 
raţionali, conştienţi de existenţa unuia sau a mai multor interese pentru 
producerea şi furnizarea de bunuri comune, nu vor realiza în mod automat 
acest lucru, exceptând anumite condiţii.  

Apare astfel o situaţie paradoxală pentru unii membrii, deoarece 
costurile personale sunt mai mari decât beneficiile anticipate, atunci când nu 
există coerciţie sau stimuli selectivi pozitivi.  

În 1966, Mancur Olson şi Richard Zeckhauser2 au elaborat un model 
de organizaţie care era constituită pe naţiuni pentru a promova interesele lor 
colective. Ei au arătat că ţările cele mai mari, membre ale organizaţiei, 
suportă o parte disproporţionată a responsabilităţilor financiare ale 
organizaţiei colective. Apar aici teoriile „grupurilor privilegiate”, ale apărării 
„bunului public” şi ale „pasagerului clandestin” (naţiunea care nu-şi achită 
obligaţiile). Ei demonstrează corelaţia puternică stabilită între produsul intern 
brut şi cheltuielile militare şi faptul că securitatea are un caracter suboptimal 
pentru contributorii puternici, iar cel mai important participant, SUA, tinde să 
fie „exploatat” de statele mici, care-şi urmăresc interesele în mod raţional. 

Un asemenea comportament ameninţă stabilitatea organizaţiei şi 
afectează politica financiară a organizaţiei. Furnizând un bun sau un serviciu 
o organizaţie internaţională produce un bun public pentru toţi membrii ei, 
indiferent dacă au participat mai mult sau mai puţin la costuri. 

În 1980, Todd Sandler şi John Forbes3  folosesc un model al 
produselor comune care furnizează bunuri publice şi private totodată, pentru a 
descrie această perioadă. Ei descriu o Alianţă cu un caracter disuasiv extrem 
şi care oferă o deplină protecţie aliaţilor. O alianţă mai strânsă şi o protecţie 
cât mai puternică sunt caracteristicile modelului produselor comune, iar 
capacitatea de a plăti prestaţia primită este criteriul de analiză al 
comportamentului în cadrul unei organizaţii internaţionale. 

Todd Sandler lansează, în 1992, „teoria cluburilor”, ce presupune un 
interes comun, participare voluntară şi un mecanism de excludere a 
„pasagerilor clandestini”4. 
                                                 
1 The Logic of Collective Action, Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University 
Press, 1971. 
2Olson Mancur, Zeckhauser Richard, An economic theory of alliances, Review of Economics 
and Statistics 48 (3), 1966.  
3 Todd Sandler, John F. Forbes, Burden sharing, strategy and the design of NATO, Economic 
Inquiry vol. 18, 1980. 
4 Todd Sandler, Collective Action: Theory and Applications, Ann Arbor, Michigan: University of 
Michigan Press, 1992. 
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În ciuda faptului că teoria lui Todd Sandler reprezintă elemente de 
certă evoluţie, în practică, cea care funcţionează şi care se verifică într-o mai 
mare măsură este teoria lui Mancur Olson şi Richard Zeckhauser. 

Ipotezele lor sunt valabile, pe o perioadă de treizeci de ani pentru 
NATO, în sensul că SUA contribuie la asigurarea scopurilor Alianţei 
disproporţionat faţă de toţi ceilalţi membri, fiind urmate la o distanţă 
considerabilă de Germania, Marea Britanie şi Franţa, care la rândul lor sunt 
detaşate faţă de celelalte naţiuni. 

Studiul lui Jomana Amara5 (2006) privind comportamentul aliaţilor pe 
termen lung a arătat că în ciuda contribuţiilor disproporţionat superioare, în 
valoare absolută, la apărarea colectivă ale SUA, ţările care nu au încetat să 
crească alocaţiile pentru apărare şi care manifestă o reală preocupare pentru 
problemele care stau atât în faţa apărării naţionale, cât şi în faţa apărării 
comune, sunt Turcia şi Grecia, ele având cele mai mari contribuţii financiare 
raportate la produsul intern brut. 

Totodată se poate constata că foarte multe state aliate nu împărtăşesc 
aceeaşi preocupare faţă de problemele organizaţiei, ale mediului de securitate, 
dar beneficiază în aceeaşi măsură de bunul public (serviciul) oferit de alianţă, 
respectiv apărarea comună şi pe bună dreptate apare întrebarea dacă primează 
obiectivele comune sau interesele divergente. 

Chiar dacă în virtutea conceptului de bază al unei alianţe militare, 
NATO ar trebui să aibă un răspuns mai integrat pe termen lung în ceea ce 
priveşte problemele apărării comune, putem concluziona raportându-ne la 
aceste studii că problemele regionale sunt principalii catalizatori ai alocării de 
credite bugetare pentru cheltuieli militare. 6 

În acest context, se impune ca firească, necesară şi utilă o abordare 
sistemică a alocării resurselor de apărare naţionale, în corelaţie directă cu 
planificarea apărării şi cu angajamentele asumate în cadrul alianţei. 

Schimbările în cheltuielile de apărare pot fi utilizate pentru a analiza 
reacţia membrilor NATO la doctrina şi la transformarea comportamentului 
NATO ca alianţă internaţională. Repartiţia cheltuielilor de apărare între 
membrii NATO subliniază problemele despre rolul fiecărei naţiuni în efortul 
colectiv de apărare care reprezintă raţiunea de a fi a unei alianţe militare. 

De la crearea sa, în 1949, NATO a adoptat trei doctrine de apărare: cea 
a distrugerilor reciproc asumate, a răspunsului suplu şi cea a gestiunii crizelor. 
Aceste diferite strategii de apărare ar fi trebuit să aibă influenţă la nivelul 
repartiţiei contribuţiilor la apărarea comună. 

                                                 
5 Jomana Amara, Cheltuielile de apărare ale NATO: Obiective comune sau interese divergente? 
Analiză structurală, Institutul de management al resurselor apărării, Monterey, 2006, 
www.nps.navy.mil/drmi, accesat în octombrie 2007. 
6 Un model dinamic pentru un bun comportament în NATO,  

www.econ.iastate.edu/faculty/jingang/wp/nato1.pdf 
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Prima doctrină a distrugerilor reciproc asumate în primii ani între 1949 
şi 1966 a fost fondată esenţial pe superioritatea SUA în arme nucleare 
strategice, ca o descurajare credibilă şi reflexă de a contra orice ameninţare 
sovietică de expansiune teritorială. Recursul la armele nucleare de către 
NATO semnifică faptul că securitatea se asigura în mod esenţial de către 
forţele SUA şi că ele singure erau responsabile de o parte disproporţionată a 
apărării NATO şi implicit în asigurarea cheltuielilor militare ale alianţei. 

Cum URSS a început să construiască forţele sale strategice, la sfârşitul 
anilor ’60 şi începutul anilor ’70, NATO a schimbat doctrina sa cu cea a 
răspunsului suplu care îi permitea să se pregătească pentru un răspuns pe 
măsura agresiunii şi să evite agresiunea nucleară. În altă ordine de idei, aliaţii au 
început să consolideze forţele lor convenţionale şi instalaţiile militare din Europa. 
Această schimbare a implicat asumarea şi de către ceilalţi aliaţi, nu numai de către 
americani, a unui aport semnificativ la efortul de apărare colectivă. 

După căderea Zidului Berlinului şi terminarea Războiului Rece, NATO nu 
a mai fost confruntată cu o ameninţare comună. Preocupările de securitate au 
depăşit frontierele NATO şi au fost elaborate noi doctrine strategice pentru a face 
faţă noilor ameninţări şi pericole din mediul de securitate. A început să apară 
reducerea cheltuielilor militare tradusă în termeni economici, ca apariţia 
dividendului păcii. Relevantă pentru această perioadă este evoluţia cheltuielilor 
pentru apărare a statelor membre NATO, prezentată în următoarele două grafice: 
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Studiind cele două grafice rezultate din interpretarea datelor furnizate 

de către NATO7, putem concluziona că aliaţii şi-au redus cheltuielile de 
apărare în perioada 1990-2000 atât ca procent raportat la produsul intern brut, 
cât şi ca valoare a cheltuielilor militare pe cap de locuitor, ca urmare a lipsei 
ameninţării directe (Pactul de la Varşovia), profitând în termeni economici, de 
dividendul păcii. 

Poate cel mai alarmant în ceea ce priveşte statisticile cheltuielilor de 
apărare ale membrilor NATO, este discrepanţa între cheltuielile de apărare ale 
SUA, pe de o parte, şi cele ale Canadei şi Europei pe de altă parte. 

Pentru anul fiscal 2007, bugetul de apărare al SUA a avut alocat iniţial 
439,3 mld. $ (este important de menţionat faptul că până la sfârşitul anului, 
bugetul pentru apărare al SUA a ajuns la 532,8 mld $8) echivalentul a 3.2 % 
din PIB şi a reprezentat o creştere de 7% faţă de 2006. Această sumă este 
uriaşă faţă de bugetele apărării ale celorlalţi aliaţi: Marea Britanie – 65,25 mld. $ 
(2,7% din PIB), Franţa – 45 mld (2,6% di PIB), Germania − 30 mld. $ (1,2% din 
PIB), Italia − 28,2 mld. $ (1,8% din PIB), Spania – 9,9 mld. $ (1,2 % din PIB).9  

Ca urmare a acestei situaţii şi a planului capabilităţilor SUA au în acest 
moment 85% din capabilităţile militare ale alianţei. Cum NATO are în vedere 
posibilitatea lărgirii spectrului misiunilor sale, alianţa − care se doreşte o 
                                                 
7 Force Planning Directorate, Defence Policy and Planning Division, NATO International 
Staff, NATO-RUSSIA compendium of financial and economic data relating to defence Data 
provided by NRC nations. Compiled by Data Analysis Section, 20 December, 2007. 
8 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, decembrie 2007. 
9John C. Hulsman, The Future of NATO, The Heritage Foundation, Washington, 2007. 

EVOLUŢIA CHELTUIELILOR  
PENTRU APĂRARE ÎN NATO 

($/locuitor) 

0 
100 
200 
300 
400 
500 
600 

1985- 
1989 

1990- 
1994 

1995- 
1999 

2000-
2004

2003 2004 2005 2006 2007

Perioada

Valoarea ($) 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 163

structură suplă şi flexibilă − ar putea fi pusă în dificultate de aceste diferenţe 
ale cheltuielilor de apărare şi implicit ale capabilităţilor, dacă ele nu vor fi 
tratate adecvat. 

Analizând comportamentul în cadrul unei organizaţii internaţionale, 
atât prin prisma modelelor teoretice, cât şi din perspectiva unei logici raţional 
economice, pentru statele cu capacităţi militare reduse şi participare militară 
nesemnificativă la operaţiunile alianţei în raport cu capacităţile existente, se 
evidenţiază concluzia că s-ar impune o mai mare contribuţie la plata 
„serviciului public” (apărarea colectivă) primit de către acestea.  

Este de aşteptat ca actualul sistem de finanţare al operaţiilor, care 
constă în suportarea doar de către naţiunea participantă a costurilor, să sufere 
modificări urgente. Apelarea, din ce în ce mai frecventă, la forţele NATO 
dislocabile, ca forţe de reacţie a NATO, „impune instituirea unui mecanism 
de repartizare echitabila nivelul Alianţei a contribuţiilor financiare inerente 
desfăşurării acestor forţe”10. 

Paralel cu acest mecanism de finanţare comună a costurilor operaţiilor, 
fiecare membru se va angaja să consacre resursele financiare suficiente 
apărării naţionale ca parte a sistemului apărării colective. 

Alianţele militare s-au format şi s-au bazat pe logica acţiunii colective, 
iar aliaţii, pe cale de consecinţă, trebuie să se pregătească pentru acţiunea 
colectivă, să răspundă ameninţărilor colective, inclusiv prin contribuţia 
solidară la cerinţele în capabilităţi militare şi resurse în toate domeniile, prin 
stabilirea unor formulele de distribuire a costurilor Alianţei, care să ţină 
seama şi să corespundă „capacităţii de plată” a fiecărui stat. 

România participă ca toate ţările membre la cheltuielile comune pentru 
finanţarea Secretariatului Internaţional, Statului Major Militar Internaţional şi 
agenţiilor comitetului militar, finanţarea operaţiunilor de sprijinire a păcii, 
finanţarea cheltuielilor pentru forţa aeropurtată de supravegherea de la 
distanţă şi de control a NATO (suportate doar de unele state membre), 
finanţarea cheltuielilor care derivă din Programul NATO de investiţii în 
domeniul securităţii (acestea sunt împărţite în funcţie de natura participării 
fiecărui stat la dispozitivul de comandă integrată a Alianţei). 

De asemenea, este de remarcat faptul că în România cheltuielile 
militare reprezintă în jur de 40-50 U.S.D. pe cap de locuitor (49 U.S.D. în 
2007), aspect care o clasează pe ultimul loc în NATO. Prin comparaţie, în 
Alianţă media se ridica în 2007, la 307 U.S.D pe cap de locuitor (318 U.S.D, 
media fără România). 
                                                 
10 Declaration on NATO’s Riga Summit, NATO Parliamentary Assembly, 17 November 
2006, Québec, Canada, www.nato-pa.int 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 164

Este evident în ceea ce priveşte bugetul NATO şi cheltuielile militare 
ale aliaţilor, că finanţarea comună pentru bugetul NATO este expresia 
cooperării care stă la baza alianţei şi acţiunea care asigură îndeplinirea 
obiectivelor comune stabilite. 

În al doilea rând, evoluţia în timp a cheltuielilor militare în cadrul 
Alianţei demonstrează că principalii catalizatori ai alocării creditelor bugetare 
pentru apărare au fost problemele regionale. 

O altă concluzie ce se desprinde din cele arătate mai sus este că 
participarea la efortul comun privind apărarea colectivă are uneori tendinţe 
divergente dictate de interesul particular al anumitor state. 

Totodată, în ceea ce priveşte contribuţia disproporţionată a SUA la 
efortul colectiv de apărare, acesta se poate interpreta, în opinia noastră şi din 
alt punct de vedere, acela al acceptării de către acestea a unui cost marginal 
superior (cheltuieli militare superioare), pentru garantarea securităţii şi 
menţinerea actualului mediu de securitate în care ele sunt singura superputere. 

Nu în ultimul rând, apreciez că actualul sistem de finanţare al 
operaţiilor, care constă în suportarea doar de către naţiunea participantă a 
costurilor, este inechitabil şi este necesară instituirea unui mecanism just de 
repartizare a contribuţiilor financiare pentru desfăşurarea operaţiilor Alianţei. 
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În contextul în care transformarea Alianţei este o necesitate obiectivă 
pentru a justifica raţiunea ei de a fi, am încercat să demonstrăm că 
transformarea are implicaţii majore în ceea ce priveşte capabilităţile şi să 
investigăm modul în care România se angajează la acest proces. 

Participarea la transformare în domeniul capabilităţilor este esenţială pentru 
capacitatea statelor membre ale Alianţei de a furniza securitate pentru o perioadă 
îndelungată în viitor, în acelaşi timp trebuind să fie solidară şi echitabilă. 

 
In the context in which transforming the Alliance is an objective necessity 

to justify its reason to be, we have tried to demonstrate that its transformation 
has major implications concerning the capabilities and, at the same time, to 
investigate the way in which Romania pledges within this process.  

The participation in the transformation in terms of capabilities is 
essential to the ability of the states which are members of the Alliance to 
provide security for a long time in the future, at the same time proving 
solidarity and equity. 

 
 
Cuvinte cheie: capabilitate, transformare, resurse, angajamente, obiective 

de transformare, capabilitate nişă. 
Keywords: capability, transformation, resources, commitments, transformations 

objective, niche capability. 
 
 
Capabilitatea militară, termen folosit deseori în mod eronat, trebuie 

definită prin „abilitatea de a produce rezultatele operaţionale necesare pentru 
îndeplinirea unei anumite misiuni”1, şi nu printr-un sistem de arme sau 
                                                 
* e-mail: costincristi@yahoo.fr 
1 Alin Bodescu, Studiu privind transformarea militară a N.A.T.O. Implicaţiile pentru Armata 
României, Biblioteca U.N.Ap. „Carol I”, 2008, p. 10. 
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echipamente. În viziunea lui John J. Garstka − director adjunct pentru 
concepţii şi operaţii în Biroul pentru Transformarea Forţelor al 
Departamentului pentru Apărare al SUA − conceptual, capabilităţile pot fi 
privite „ca fiind compuse din oameni, procese, forme de organizare şi 
tehnologii”2, ceea ce presupune că transformarea acestora se poate realiza prin 
inovare şi schimbare la nivelul acestor elemente. Atunci când schimbările la 
nivelul componentelor implică în mod direct inovarea, metodele tradiţionale 
pentru inovare sunt eficiente şi suficiente. În schimb, atunci când 
transformarea capabilităţilor presupune sincronizarea inovaţiilor în două sau 
mai multe componente sau când inovarea la nivelul componentelor este 
dificilă, se impun metodologii de transformare complexe. 

Reuniunea de la Riga, din 2006, a promovat Directiva Politică Globală 
(Comprehensive Political Global), care este practic, documentul ce dă cadrul 
oficial pentru transformare prin prisma capabilităţilor. În condiţiile în care 
Alianţa a adoptat această abordare „mai cuprinzătoare” ce vizează „întreaga 
gamă de misiuni, de la prevenirea crizelor până la operaţii umanitare şi 
războiul de mare intensitate”3, Armata României are obligaţia să răspundă cu 
operativitate şi eficienţă acestei abordări cu caracter sistemic, a gestionării 
problemelor apărute în mediul de securitate.  

Prima întrebare în cadrul unei analize a transformării organizaţiei este, 
de regulă, „Ce înseamnă şi cum arată transformarea?”, iar răspunsul 
specialiştilor este că aceasta „depinde de specificul situaţiei în care se găseşte 
o organizaţie în cadrul competiţiei”4. Acest răspuns nu înseamnă altceva decât 
abordarea contingenţială a managementului transformării şi introduce o 
dimensiune nouă a managementului strategic, dimensiunea conjuncturală, 
situaţională a fiecărei organizaţii.  

Aşadar, managementul transformării Armatei României are 
caracteristici sistemice impuse de Directiva Politică Globală (Comprehensive 
Political Global), determinări contingenţiale dictate de particularităţile 
sistemului militar şi politic românesc şi, nu în ultimul rând, determinări 
bugetare specifice perioadei actuale. 

În acelaşi timp, transformarea Armatei României este consecinţa 
firească a transformării Alianţei, cât şi a necesităţii adaptării la evoluţia noului 
mediu de securitate, a abordării acestuia pe teoria bazată pe capabilităţi şi nu 
pe scenarii prestabilite, specifice războiului rece. În acest context au fost 
                                                 
2 John J. Garstka, Provocarea transformării, NATO Review,  
www.nato.int/docu/review/2005/issue1/romanian/special.html, p. 2. 
3 Strategia de transformare a Armatei României, Bucureşti 2007, p. 3. 
www.Mapn.Ro/Documente_Cheie/Strategie_Transformare_2007.doc, accesat la 12. 04 2008 
4 John J. Garstka, op.cit, p..3. 
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elaborate la nivelul Ministerului Apărării în 2005 şi 2007, Strategii de 
transformare a Armatei, care stabilesc principiile şi obiectivele pentru 
realizarea procesului de transformare a Armatei României şi sincronizarea 
acestuia cu procesul similar prin care trece NATO şi Uniunea Europeană. 

Strategia de transformare are rolul de a identifica modul în care se 
realizează cerinţele Comitetului Militar NATO referitoare la implementarea 
militară a strategiei Alianţei, a cerinţelor sistemului NATO de planificare 
(Obiectivele Forţei, Chestionarul de Planificare a Apărării, Capitolul de Ţară), 
a prevederilor Obiectivului Global 2010 (HG 2010) şi cele ale Catalogului 
Cerinţelor 2005 (RC 05). 

Procesul transformării în cadrul NATO abordează domeniile culturii 
militare, planificării şi transformării capabilităţilor, iar procesele aferente 
acestora vizează întărirea operaţiilor întrunite, exploatarea avantajelor 
informaţionale, conceptul dezvoltare-experimentare şi dezvoltarea 
capabilităţilor de transformare.  

La nivelul Armatei României, conform Strategiei de transformare 
20075, acest proces abordează transformarea în domeniile managementului 
resurselor de apărare (cu subdomeniile planificării integrate a apărării, 
resurselor umane, creşterii calităţii vieţii personalului şi financiar–contabil), 
informaţiilor pentru apărare, operaţiilor, conducerii, comenzii şi controlului, 
evaluării sistemice şi structurale, comunicaţiilor şi informaticii, înzestrării, 
doctrinei şi instruirii, logisticii, cercetării ştiinţifice, proprietăţii imobiliare şi 
de infrastructură şi sistemului activităţilor de comunicare. 

Scopul fundamental al transformării armatei îl constituie realizarea 
noilor capabilităţi pentru realizarea interoperabilităţii depline cu armatele 
statelor membre NATO în domeniul operaţiilor, în concepţia privind 
desfăşurarea şi dislocarea forţelor, în eficientizarea susţinerii logistice prin 
care România va răspunde provocărilor actuale şi viitoare din mediul de 
securitate, precum şi angajamentelor ce decurg din statutul de stat membru 
NATO şi UE. 

Dacă obiectivul general al transformării Armatei României îl 
reprezintă „realizarea unei structuri moderne, complet profesionalizate, cu un 
grad sporit de mobilitate, eficientă, flexibilă, dislocabilă, sustenabilă, având 
capacitatea de a acţiona întrunit şi a fi angajată într-un larg spectru de misiuni, 
atât pe teritoriul naţional, cât şi în afara acestuia”6, materializarea obiectivului 
general al procesului de transformare va fi susţinută de îndeplinirea unui set 
de obiective, stabilite în Strategia de transformare, care acoperă majoritatea 
domeniilor sistemului militar. 
                                                 
5 Strategia de transformare a armatei României, Bucureşti, 2007, pp.15-27. 
6 Idem, pp.15-27. 
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Analizând Strategia de transformare 2005, descoperim prevederea că 
resursele financiare necesare procesului de transformare vor fi alocate din bugetul 
alocat apărării şi că „până în anul 2011, acesta va reprezenta cel puţin 2,38% din 
PIB, urmând ca în continuare să se asigure o creştere continuă până la nivelul 
atingerii comonalităţii depline cu celelalte ţări membre ale Alianţei”7. 

Prin comparaţie cu Strategia de transformare 2005, în Strategia de 
transformare 2007, lucrurile sunt mult mai neclare, resursele financiare 
pentru procesul de transformare urmând a fi asigurate tot din bugetul alocat 
Ministerului Apărării, fără a se mai face o precizare concretă asupra nivelului 
acestora,  iar ca element de noutate apare faptul că „structurile abilitate din 
Ministerul Apărării vor urmări ca procentul din PIB alocat bugetului apărării 
să asigure îndeplinirea obiectivelor transformării”.8 Era important de prevăzut 
care sunt acţiunile care vor fi întreprinse în situaţia în care aceste structuri 
abilitate constată că procentul din PIB alocat nu asigură îndeplinirea 
obiectivelor transformării. 

Din punctul nostru de vedere acest mod de a trata alocarea resurselor 
financiare pentru respectarea angajamentelor asumate de statul român este, în 
cel mai fericit caz, neprofesionistă, dacă nu cumva denotă prioritatea, 
importanţa şi seriozitatea cu care este tratată transformarea Armatei României 
în contextul procesului de transformare al Alianţei. 

Prin comparaţie, declara preşedintele american George W. Bush cu 
privire la modernizarea capabilităţilor militare americane că „…vom moderniza 
arme şi echipamente existente dar noi vom face acest lucru judicios şi 
selectiv. Scopul nostru este de evolua dincolo de îmbunătăţiri marginale, de a 
exploata noi tehnologii, care vor sprijini o nouă strategie. Viziunea noastră de 
apărare va solicita sprijinul bugetului de apărare, nu invers”.9 

Alocarea resurselor financiare − pentru acest proces de lungă durată şi 
în acest moment, când ultimii 18 ani au avut bugete insuficiente pentru 
domeniul apărării, când majoritatea echipamentelor din dotare, ca de altfel şi 
infrastructura necesită resurse financiare importante pentru revitalizare şi în 
care Armata României are de recuperat un uriaş decalaj tehnologic faţă de 
standardele NATO şi de îndeplinit obligaţii şi angajamente importante în 
cadrul Alianţei şi Uniunii Europene, asumate de clasa politică românească, 
este o problemă care ar fi fost oportun să fie stabilită într-un document 
programatic de o asemenea importanţă ca Strategia de apărare. 
                                                 
7 Strategia de transformare a Armatei României, Bucureşti, 2005, p.7. 
http://www.mapn.ro/strategie_transformare.doc, accesat la 24.01 2007 
8 Idem, p. 15. 
9 George W. Bush, Discurs la Norfolk Naval Air Station, 13 februarie, 2001. 
http://frwebgate6.access.gpo.gov. Http: / / frwebgate6.access.gpo.gov.  
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Dacă bugetele din ce în ce mai reduse în ultimii ani vor fi menţinute la 
acelaşi nivel, programele majore de înzestrare ale armatei se vor finaliza în 
intervale de timp cuprinse între 15 şi 25 de ani, ceea ce va face ca 
echipamentele vizate să fie între timp uzate fizic (cele achiziţionate în primii 
ani) sau chiar moral. Concludent în acest sens este exemplul vizând 
înzestrarea cu mijloace de luptă a unui batalion de tancuri, începută în 1996 şi 
care nu s-a finalizat până la această dată. 

O altă diferenţă semnificativă între cele două documente programatice 
este că în Strategia de transformare 2005 se prevedea ca: „În anul 2015, în 
funcţie de resursele alocate, Armata României va avea un efectiv de 80.000 de 
oameni” în timp ce în Strategia de transformare 2007 se menţionează că 
„Procesul anual de revizuire a efectivelor se va corela cu resursele anuale 
alocate, astfel încât, în anul 2015 efectivele Armatei României să fie de 
90.000 de oameni”. 

Este greu de înţeles şi de susţinut din punct de vedere economico-
financiar modificarea privind creşterea cu 10.000 de oameni a efectivelor. 
Aceste diferenţe privind proiecţia resurselor umane are implicaţii economico-
financiare deosebite, având în vedere puternicele restricţionări de buget din 
ultimii ani, precum şi estimările în acest sens pentru următorii ani.  

Trebuie subliniat că România nu s-a angajat atât faţă de NATO, cât şi 
faţă de UE, cu un anumit număr de personal, ci cu punerea la dispoziţie a unor 
capabilităţi performante şi interoperabile.  

Trecând peste aceste aspecte, a căror justificare economico-financiară 
nu există, ci poate doar politico-socială, transformarea Armatei României, 
pentru perioada 2007-2025, a fost gândită şi proiectată în trei etape, astfel: 
prima etapă – finalizarea restructurărilor de bază, până la sfârşitul anului 2007 
şi îndeplinirea obiectivelor procesului de transformare a Armatei pe termen 
scurt, etapa a doua – realizarea integrării depline în NATO şi UE în perioada 
2008-2015, cu îndeplinirea obiectivelor, pe termen mediu, ale procesului de 
transformare şi cea de-a treia etapă − în perioada 2016- 2025, consolidarea 
integrării şi armonizării în cadrul NATO şi UE şi îndeplinirea obiectivelor pe 
termen lung. 

Obiectivele transformării Armatei României vor avea impact asupra 
tuturor domeniilor organismului militar, prioritare fiind domeniile care 
vizează asumarea şi îndeplinirea obligaţiilor faţă de NATO, precum şi a 
angajamentele faţă de Uniunea Europeană în domeniul securităţii şi apărării. 

Transformarea capacităţii de apărare prin reorganizarea structurii de 
forţe, pregătirea resursei umane, modernizarea echipamentelor şi 
infrastructurii, operaţionalizarea unităţilor şi menţinerea standardelor 
operaţionale planificate reprezintă unul dintre obiectivele generale ale 
Ministerului Apărării în perioada 2008-2013. 
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Un alt obiectiv general din care derivă obligaţii privind transformarea 
Armatei României este „respectarea angajamentelor internaţionale asumate, 
prin îndeplinirea forţei (FG2006) şi a Obiectivului Global (HG2010) al UE, 
plata contribuţiilor şi cotizaţiilor, asigurarea reprezentării în structurile 
internaţionale, participarea şi susţinerea forţelor participante la misiuni în 
teatrele de operaţii”10. 

Transformarea din perspectiva Planificării forţelor va consta în 
generarea de capabilităţi de apărare credibile ceea ce presupune „continuarea 
procesului de modernizare a structurii de forţe în scopul realizării de 
capabilităţi cu grad ridicat de susţinere şi interoperabilitate, flexibile, mobile 
şi dislocabile în teatru, capabile să participe la întreaga gamă de misiuni 
NATO şi UE, şi la misiuni de tip coaliţie”.11 

Obiectivele specifice care derivă din acest proces sunt: 
• implementarea obiectivelor Forţei şi a Obiectivului Global (HG2010) 

al forţelor sub comanda NATO, a celor dislocabile destinate NATO 
şi UE şi prin dezvoltarea celorlalte capabilităţi conform cerinţelor; 

• transformarea structurii de forţe pentru creşterea ponderii forţelor 
dislocabile; 

• îndeplinirea cerinţelor asumate în cadrul „Angajamentelor de la 
Praga privind capabilităţile”(PCC); 

• operaţionalizarea sau menţinerea nivelului de operaţionalizare a 
forţelor destinate pentru forţa de răspuns (NRF) şi a grupurilor de 
luptă ale UE (BG). 

În concordanţă cu cele arătate mai sus, până în 2015, România s-a 
angajat să pună la dispoziţia NATO o divizie, o brigadă luptătoare şi o serie 
de unităţi de forţe aeriene şi navale pentru care, conform directivelor de 
planificare derulează programe de operaţionalizare.  

România are un set de angajamente faţă de NATO şi UE pe care 
trebuie să le îndeplinească: pachetul de capabilităţi conform Angajamentelor 
asumate la Praga, participarea la forţa de răspuns a NATO, participarea la 
grupurile tactice de luptă ale UE, precum şi participarea la operaţii multinaţionale. 

Toate aceste angajamente reprezintă, în opinia noastră, caracterul 
reactiv al procesului de transformare al armatei, impuse de procesul de 
transformare al NATO ca reacţie la evoluţia mediului de securitate.  

În ceea ce priveşte angajamentele asumate la Praga, acestea vizează 
„16 angajamente, din care: protecţia CBRN – trei angajamente (desfăşurarea 

                                                 
10 Directiva de planificare a apărării nr. 08/2008-2013, aprobată prin ordinul ministrului 
apărării M.S.109 din 06.06 2007 uz intern, p. 9. 
11 Ibidem. 
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de unităţi speciale de protecţie şi asigurarea protecţiei colective pentru unităţi 
combatante), superioritatea C2I (comandă, control şi informatică) – două 
angajamente, dintre care unul referitor la desfăşurarea unei baterii de aparate 
de zbor fără pilot, UAV; eficacitatea în luptă – cinci angajamente: câte o 
companie de poliţie militară, geniu şi medicală (inclusiv două elicoptere IAR 
330, pentru operaţii de tip MEDEVAC); un detaşament pentru operaţii de tip 
CIMIC; capacitatea de transport strategic şi sustenabilitatea, RD&S (Rapid 
Deployment & Sustainment) – şase angajamente, în principal: mijloace de 
transport (un avion C-130; 10 elicoptere IAR 330) şi participarea la grupuri 
de transport strategic, aerian şi maritim”12. 

În domeniul Planificării armamentelor, obiectivul fundamental constă 
în înzestrarea forţelor armate cu echipamente performante, compatibile şi 
interoperabile cu cele din dotarea armatelor statelor membre NATO şi UE şi 
se realizează prin următoarele direcţii de acţiune:  

• continuarea derulării programelor de achiziţii şi modernizare cu 
tehnică militară, iniţierea unor programe noi, de importanţă 
strategică, pentru realizarea capabilităţilor asumate în concordanţă 
cu angajamentele asumate; 

• participarea la programele şi proiectele în domeniul cercetării şi 
tehnologiei pentru apărare, care se desfăşoară sub coordonarea 
agenţiilor NATO şi UE; 

• continuarea procesului de identificare, disponibilizare şi valorificare 
a tehnicii şi echipamentelor excedentare sau incompatibile, 
corespunzător procesului de restructurare a armatei; 

• perfecţionarea capacităţii de estimare a costurilor pentru întregul 
ciclu de viaţă al echipamentelor (achiziţie, mentenanţă, instruire şi 
infrastructură); 

• stabilirea şi implementarea unui sistem de planificare a stocurilor 
compatibil cu cel utilizat în NATO;  

Având în vedere că „majoritatea tipurilor de tehnică din înzestrare sunt 
uzate fizic şi moral, mari consumatoare de carburanţi-lubrifianţi, iar mentenanţa 
se asigură cu mare greutate”13, cât şi pentru a face faţă cu succes noilor misiuni 
asumate, armata României s-a angajat într-un proces continuu de achiziţionare, 
modernizare şi interoperabilizare a sistemelor de arme cu cele ale Alianţei. 

Una dintre opţiunile pe care România ar fi de dorit să le urmeze, având 
în vedere potenţialul său economico-financiar şi militar, precum şi raportul 

                                                 
12 Florian Pinţa, Discurs la "Silk Road – 2005 Flag Officers Seminar"  

www.presamil.ro/OM/2005/31/16-17.htm, accesat la 22.09.2008 
13 Ministerul Apărării Naţionale, Concepţia de înzestrare cu sisteme şi echipamente majore a 

Armatei României în perioada 2006-2025, Bucureşti, 2006. 
www.dpa.ro/documente/instructiuni/ConceptiaInzestrare.pdf  p. 3,accesat la 21.03 2008 
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eficacităţii şi eficienţei investiţiilor, este cea a capabilităţilor de nişă 
(capabilităţi îngust specializate). Un bun exemplu în acest sens îl pot constitui 
Ţările Baltice, care au optat pentru capabilităţile din domeniul EOD şi 
medical, Republica Cehă, cu capabilităţile CBRN, sau Polonia cu forţele sale 
speciale dislocabile. Este vorba, de fapt, de punerea în aplicare a specializării 
pe roluri cum a fost denumită la Reuniunea de la Praga, care dă posibilitatea 
orientării către acele capabilităţi deficitare pentru Alianţă şi evită investiţiile 
ineficiente la nivelul organizaţiei. 

Realizarea obiectivelor de transformare şi răspunsul corect dat 
evoluţiei rapide a progresului tehnologic „presupune uneori să sari peste o 
generaţie de tehnologie. În alte situaţii, reorganizarea forţelor, recapitalizarea 
sau modernizarea echipamentelor şi sistemelor de armament, poate fi 
răspunsul eficient.”14 În acest sens, trebuie analizată oportunitatea 
modernizării echipamentelor aflate în exploatare, în paralel cu opţiunea 
investiţiilor în cercetare şi în achiziţia de tehnologie de ultimă generaţie. 

O altă direcţie pe care statele lider ale Alianţei au înţeles să o urmeze 
este cea a renunţării la investiţii exagerate în infrastructură şi echipamente 
statice în favoarea echipamentelor moderne pentru forţe dislocabile. 
Considerate adevărate multiplicatoare de forţă, cerinţele sistemului logistic 
actual privind aprovizionarea luptătorului în teatru şi îmbunătăţirea 
distribuţiei şi a capacităţii de gestiune a transporturilor sunt necesităţi ale 
transformării alianţei, şi în acelaşi timp, oportunităţi pentru transformarea 
sistemului logistic naţional. 

Analizând eficienţa investiţiilor raportată la dezvoltarea capabilităţilor 
alianţei sesizăm că aceasta este redusă, România optând până la această dată, 
să investească în capabilităţi deja existente şi chiar mult mai dezvoltate la 
nivelul Alianţei de alte state (fregate, avioane de luptă), în condiţiile în care o 
planificare a resurselor complementară cu cea a Alianţei ar fi trebuit să evite 
duplicarea eforturilor financiare şi să canalizeze resursele către capabilităţile 
deficitare ale NATO. 

Dacă la nivelul Alianţei este nevoie de „realism strategic privind ceea 
ce NATO poate şi trebuie să facă”15 cu siguranţă că acest lucru este valabil şi 
pentru România, iar analizele periodice a rezultatelor pot oferi imaginea 
posibilităţilor reale pe care statul român le are pentru a participa la efortul 
colectiv de apărare. 
                                                 
14 James Jay Carafano, Jack Spencer, Kathy Gudgel, A Congressional Guide to Defense 
Transformation Issues, http://www.heritage.org/Research/NationalSecurity/bg1847.cfm,  
accesat la 19.05 2008 
15 Anthony Cordesman, Regândirea transformării forţelor NATO, în Revista NATO  
nr. 2/2005, www.nato.int/docu/review/2005/issue1/romanian/art4.html, accesat la 18.10 2008 
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Aşa cum s-a precizat la Summitul de la Bucureşti, din aprilie 2008, 
angajarea Alianţei pentru continuarea asigurării resurselor la nivel naţional şi 
colectiv este fermă, iar ”transformarea nu este posibilă fără asigurarea de 
resurse suficiente… în acest sens, încurajăm naţiunile ale căror cheltuieli 
pentru apărare sunt în scădere să împiedice acest fenomen şi să îşi stabilească, 
ca obiectiv, creşterea în termeni reali a cheltuielilor pentru apărare”16. 

În concluzie, transformarea militară a armatei României este o problemă 
privind mijloacele de luptă şi tehnologia, cât şi o chestiune de stare de spirit. 

Transformarea Armatei României are caracteristici sistemice, 
determinări contingenţiale dictate de particularităţile sistemului militar şi 
politic românesc şi determinări bugetare specifice perioadei prin care trece 
economia românească, fiind consecinţa firească a transformării Alianţei şi a 
necesităţii adaptării la abordarea securităţii apărării colective pe teoria bazată 
pe capabilităţi şi nu pe scenarii prestabilite. 

Fără investiţii nu putem obţine rezultate, succesul în acest proces fiind 
oricum foarte greu de garantat, iar răspunsul corect dat evoluţiei rapide a 
progresului tehnologic impune uneori să „sari” peste o generaţie de tehnologie, să 
investeşti în tehnologie de vârf, ceea ce necesită eforturi financiare deosebite 
care să genereze capabilităţile asumate prin angajamente politice. 

                                                 
16 Declaraţia Summit-ului de la Bucureşti, http://www.summitbucharest.ro/ro/doc_201.html 
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PRIVIND UNELE DOMENII FUNCŢIONALE  

ALE SPRIJINULUI LOGISTIC NECESAR FORŢELOR  
DE JANDARMI ÎN OPERAŢII DE STABILITATE 

 
CONSIDERATION 

ABOUT LOGISTICS SUPPORT PROVIDES  
TO FORCES OF GENDARMES  
IN STABILITY OPERATIONS 

 
 

Lt.col. Petruţ Daniel RUŞANU* 
U.M. 0329 Giurgiu 

 
 

Sprijinul logistic acordat contingentelor naţionale de jandarmi în operaţii 
de stabilitate reprezintă o activitate deosebit de complexă, fiind influenţată de 
acţiunea mai multor variabile. Cele mai importante sunt, cu siguranţă, tipul de 
acţiune militară şi organizaţia internaţională de securitate sau coaliţia sub egida 
şi comanda căreia se organizează şi desfăşoară operaţiunea. În ciuda influenţei 
acestor variabile, forţele de jandarmi angajate în operaţii de stabilitate au o 
responsabilitate colectivă pentru logistică. 

 
Logistics support provided to national gendarmes contingents in stability 

operations is a complex and important activity. This activity depends on many 
factors. The most important of them are: the type of military action and the 
international security organization or coalition which commands the operation. 
Despite this influences the gendarmes engaged in stability operation have a 
collective responsibility for logistics. 

 
 
Cuvinte cheie: sprijin logistic, operaţii, stabilitate, echipamente, reaprovizionare. 
Keywords: service support, operation, stability, equipments, resupply. 

 
 
Până în prezent Jandarmeria Română a fost chemată să participe cu 

forţe în cadrul unor operaţii de stabilitate sub egida şi comanda ONU. 
Plecând de la acest lucru, vom încerca, astfel, să efectuăm o analiză 

complexă a domeniilor funcţionale ale sprijinului logistic necesar forţelor de 
jandarmi în operaţii de stabilitate sub egida şi comanda ONU. 
                                                 
* e-mail: inspsef@jandarmeriagiurgiu.ro 
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Principalele consideraţii, privind domeniile funcţionale ale sprijinului 
logistic necesar forţelor de jandarmi în operaţii de stabilitate, vor viza: asigurarea 
echipamentelor, asigurarea financiară şi rambursarea, aprovizionarea şi 
reaprovizionarea, mişcarea şi transportul, mentenanţa tehnicii şi echipamentelor 
militare, infrastructura logistică, asistenţa medicală şi serviciile de campanie. 

 
Asigurarea echipamentelor 
Echipamentul care soseşte în teatrul de operaţii trebuie să fie în stare 

de funcţionare pentru a-şi îndeplini rolul său de bază şi trebuie să aibă aplicate 
culorile şi însemnele ONU. Aici se impun câteva precizări: 

• nivelul de înţelegere al standardelor proprii de eficienţă va include 
resursele şi personalul necesar pentru a sprijini contingentul din punct de 
vedere logistic pe toată durata misiunii; 

• după sosirea în teatrul de operaţii, fiecare contingent nou format 
trebuie să îşi stabilească propriile standarde de eficienţă în raport cu 
prevederile memorandumului; standardele de eficienţă vor fi negociate 
separat pentru fiecare contingent în parte; 

• în concordanţă cu Memorandumul de înţelegere încheiat între 
Guvernul României şi ONU, naţiunea care contribuie cu trupe va asigura şi 
înzestrarea cu echipamentul propriu contingentului; 

• echipamentul ONU va fi combinat cu echipamentul propriu al 
contingentului şi cu serviciile contractorilor comerciali locali pentru asigurarea 
mentenanţei şi sustenanţei tuturor elementelor de logistică ale misiunii; 

• tot personalul contingentului va fi complet echipat în concordanţă cu 
nivelul de risc la care se expune, inclusiv cu căşti şi veste de protecţie antiglonţ; 

• căştile vor avea culoarea albastră, în caz contrar asigurându-se 
învelitori de această culoare; 

• întregul echipament va fi ajustat în  funcţie de condiţiile meteo din 
teatrul de operaţii. 

Ţările participante cu trupe pot contribui cu echipamente majore, 
echipamente auxiliare, consumabile etc.; ele trebuie să corespundă, pe întreaga 
durată a misiunii, din punct de vedere al standardelor de performanţă  stabilite1. 

Echipamentul major reprezintă bunurile folosite în mod direct de către 
detaşamentul de jandarmi aflat în misiune. 

Echipamentul auxiliar reprezintă echipamentul pentru sprijinirea 
detaşamentului de jandarmi (provizii, cazare, construcţii şi legături de comunicaţii 

                                                 
1  Memorandum de înţelegere între Guvernul României şi Organizaţia Naţiunilor Unite 
privind contribuţia cu resurse la Unitatea Specială de Poliţie a Naţiunilor Unite din Kosovo, 
(UNIP), p.18, 1999. 
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şi alte activităţi în legătură cu misiunea) şi se împarte în bunuri destinate să 
sprijine echipamentul major şi bunuri care sprijină direct sau indirect personalul. 

Echipamentul auxiliar asociat, articolele incluse în tabelele de inventar 
sau în scrisoarea de trăsură, necesare pentru utilizarea împreună cu 
echipamentul conform rolului lor funcţional, vor însoţi echipamentul 
respectiv sau se vor plasa într-un transport uşor identificabil, pentru a fi 
reunite cu echipamentul principal la sosirea în teatrul de operaţii. 

De asemenea, în situaţia  în care forţele de jandarmi intervin pentru 
restabilirea ordinii publice, aceştia vor avea asupra lor un set de intervenţie 
compus din următoarele articole: lansator de grenade cu gaz lacrimogen, 
tromblon, armă pentru gloanţe de cauciuc, pulverizator cu capacitate mărită 
pentru gaz lacrimogen şi gigafon.  

Odată cu intrarea în teatrul de operaţii, detaşamentul de jandarmi 
trebuie să fie capabil să-şi asigure autonomia funcţională, altfel spus, să-şi 
asigure suportul logistic necesar îndeplinirii misiunilor ce-i revin. 

Un contingent poate fi autodotat în grade diferite în funcţie de 
posibilitatea ONU de a asigura sprijinul logistic necesar şi de capabilităţile 
proprii ale contingentului. 

Orice echipament minor special sau consumabilele ce nu sunt cuprinse 
în ratele de autosusţinere menţionate va fi considerat drept echipament unic. 
Aceste articole vor fi tratate pe baza unei înţelegeri speciale bilaterale între 
contribuitor şi ONU. 

 
Asigurarea financiară şi rambursarea 
Bugetul şi finanţele au impact deosebit asupra tuturor aspectelor care 

vizează sprijinul logistic al operaţiilor de stabilitate. 
Politicile financiare şi cele bugetare pentru nevoile desfăşurării, 

susţinerii şi, eventual, redesfăşurării forţelor sunt în strânsă legătură cu 
mărimea misiunii, capacitatea economică a ţărilor participante şi posibilităţile 
de care dispun organismele internaţionale de a se implica în misiune, la un 
anumit moment dat. 

În cadrul ONU, cheltuielile sunt împărţite şi rambursate diferit, în 
funcţie de gradul de implicare a acestuia în operaţie: 

ONU va rambursa Guvernului cheltuielile privind jandarmii puşi la 
dispoziţie, după cum urmează: 

a) Costurile de personal la rata de 1.028$ /lună/ membru contingent; 
b) Alocaţia pentru îmbrăcăminte, echipament şi alte dotări individuale, 

la rata de 68$/ lună/ membru contingent; 
c) Cota aferentă armamentului individual şi muniţiei de antrenament în 

sumă de 5 $/ lună/ membru contingent; 
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d) Alocaţia pentru specialişti la rata de 303$/ lună, pentru 10% din 
efectivele contingentului; 

e) Pe timpul permisiilor acordate (7 zile acordate la fiecare 6 luni de 
stagiu), la rata zilnică de 1,28$, plus o alocaţie de permisie în valoare de 
10,5$ / zi. 

Rambursarea cheltuielilor pentru personalul pus la dispoziţie va 
continua, la valoarea integrală a ratelor stabilite, până la plecarea efectivă a 
acestora din teatrul de operaţii. 

Guvernul poate asigura personal suplimentar în calitate de Element 
Naţional de Comandă (NCE) sau Element Naţional de Sprijin (NSE) pe 
cheltuiala sa. 

Pentru rambursarea costurilor aferente acestor categorii de personal, 
pentru rotaţia şi autonomia lor funcţională, nu va exista nicio responsabilitate 
financiară din partea ONU.  

ONU va rambursa Guvernului cheltuielile pentru echipamentul major, 
ratele reducându-se proporţional în situaţia în care echipamentul respectiv nu 
îndeplineşte standardele de performanţă cerute sau în eventualitatea 
diminuării cantităţii de echipament. 

Rambursarea cheltuielii pentru echipamentul major pus la dispoziţie va 
fi la valoarea maximă a ratelor stabilite, până la data încetării operaţiilor de 
către statul contribuitor sau până la data terminării misiunii, urmând ca după 
această dată să fie calculată în limita a 50% din valoarea ratelor, până la data 
retragerii efective a echipamentului. 

Pentru a face obiectul rambursării oricărei categorii sau subcategorii de 
autonomie funcţională, un contingent trebuie să asigure tot echipamentul 
secundar, mentenanţa şi consumabilele specifice acelei categorii sau 
subcategorii. Categoriile sunt subîmpărţite pentru a asigura flexibilitatea şi 
pentru a rambursa ţărilor contribuitoare numai echipamentul auxiliar şi 
consumabilele asigurate. Dacă un contingent obţine servicii de autosusţinere de 
la un alt contingent, rambursarea va fi făcută ţării contribuitoare care asigură 
serviciile respective numai dacă alte înţelegeri bilaterale nu au fost încheiate.  

Costurile în legătură cu transportul echipamentului auxiliar şi 
consumabilelor asigurate în baza sistemului de autonomie funcţională sunt 
rambursate cu un  spor de transport de la 2 %, inclus în rate. 

Pierderile sau pagubele produse echipamentului auxiliar şi pieselor de 
schimb nu se rambursează de către ONU. Aceste cazuri sunt acoperite prin 
factorul pentru incidente fără vină şi de către un factor de misiune aprobat 
pentru acţiuni ostile/abandon (când se consideră că acest factor este necesar) 
care se aplică pieselor de schimb acoperite prin ratele pentru „wet lease”, 
precum cele pentru autonomia funcţională. 
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Ţările contribuitoare pot alege să-şi asigure o parte din echipamentul 
auxiliar şi consumabile de la o altă ţară contribuitoare pe baza unor acorduri 
bilaterale, sau de la un contractant civil, caz în care ţara contribuitoare rămâne 
eligibilă pentru rambursare, atât timp cât acestea ating capabilitatea 
operaţională şi standardele pentru categorii de autosusţinere. 

Rata de rambursare pentru materialele de birotică se aplică la numărul 
total de personal al contingentului. 

Rambursarea cheltuielilor pentru asigurarea autonomiei funcţionale va 
fi în vigoare, la valoarea maximă a ratelor convenite, până la data încetării 
operaţiilor de către statul contribuitor sau  până la terminarea misiunii, urmând ca 
după această dată valoarea ei să fie redusă la o cotă de 50% din ratele convenite, 
calculate pentru numărul real al efectivelor de jandarmi rămase din efectivele 
desfăşurate, până la retragerea întregului efectiv din zona de misiune. 

 
Aprovizionarea şi reaprovizionarea 
În cadrul operaţiilor de stabilitate se impune cu stringenţă a fi luată în 

considerare relaţia ritm operaţie – reaprovizionare, care presupune menţinerea 
echilibrului cerut de situaţia concretă în care se află Forţa pentru a evita 
imposibilitatea acordării sprijinului logistic. 

La începerea misiunii, stocurile de materiale existente asupra 
contingentelor româneşti trebuie să fie complete şi în conformitate cu 
Memorandumul de înţelegere (MOU) încheiat de către statele participante cu 
organizaţia de securitate care conduce operaţiunea. Pe măsură ce acestea sunt 
consumate apare necesitatea reaprovizionării lor. 

De regulă, necesităţile de sprijin logistic al contingentelor naţionale se 
stabilesc în două faze: 

• aprovizionarea iniţială, respectiv cantităţile de materiale necesare 
pentru constituirea stocurilor stabilite şi pentru acoperirea 
consumurilor până când poate fi efectuată prin reaprovizionare; 

• reaprovizionarea, respectiv cantităţile de materiale necesare 
menţinerii stocurilor la nivelul iniţial şi reaprovizionarea 
materialelor consumate, pierdute, contaminate sau distruse. 

În practică se utilizează un amalgam compus din două sau mai multe 
din metodele şi formele menţionate, proporţia dintre ele diferind în funcţie de 
tipul de operaţie la care participă contingentul naţional sau faza acesteia. 

Pentru operaţiile de stabilitate, pot exista mai multe surse de 
aprovizionare, ţinând cont de faza de desfăşurare în care se află respectiva 
operaţie de stabilitate: surse militare, surse civile. 

Astfel, o sursă importantă de aprovizionare poate fi organizaţia, de la 
care se pot obţine: bunuri materiale rămase de la alte misiuni deja încheiate; 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 179

bunuri materiale rămase de la alte misiuni, care sunt în derulare la perioada 
respectivă şi prisosesc respectivei misiuni. O altă gamă importantă de surse 
este dată de agenţii economici contractanţi civili sau militari specializaţi, ce 
nu aparţin ţării gazdă şi contractanţi civili locali. 

Sursele civile pot fi: sursele contractate în teatrul de operaţii; surse 
rechiziţionate în teatrul de operaţii; surse rechiziţionate pe teritoriul ţării 
gazdă; surse ale organizaţiei; surse contractate de pe piaţa internaţională. 

În funcţie de sursa de provenienţă, bunurile materiale se pot înregistra 
separat în evidenţa contabilă a contingentelor naţionale, pentru a putea fi 
justificată utilizarea lor în cadrul normelor stabilite atât la nivel Forţă, cât şi la 
nivel naţional. 

Bunurile materiale şi serviciile contractate trebuie să fie coordonate cu 
cele deja existente, pentru a se face distincţie între acestea şi cele obţinute din 
alte surse şi pentru o bună reflectare contabilă. 

Se pot încadra în rândul surselor şi contingentele naţionale, în special 
în prima fază a operaţiei, când acestea se autosusţin din punct de vedere 
logistic (60-120 zile), dar şi în cazul când se stabileşte ca sprijinul logistic să 
fie acordat de un stat contribuitor cu trupe (acesta devenind sursa principală) 
sau mai multe state participante la operaţie. 

Contractarea bunurilor materiale şi serviciilor de la agenţii economici 
locali sau de la firme specializate care nu aparţin ţării gazdă se face de către 
ofiţerul administrativ şef al misiunii, ofiţerii administrativi regionali, ca 
reprezentanţi ai Forţei sau, în cazuri deosebite, cu aprobarea comandantului 
Forţei, de către ofiţerii de logistică ai unităţilor. 

La începerea misiunii, stocurile de materiale existente asupra 
contingentelor naţionale trebuie să fie complete. 

Astfel, detaşamentul de jandarmi aflat în misiune în cadrul unei 
operaţii de stabilitate trebuie să fie în măsură să hrănească trupele proprii cu 
hrană caldă şi rece în condiţii de sănătate şi igienă. 

Contingentul de jandarmi trebuie: 
• să asigure echipament şi facilităţi pentru bucătărie, tacâmuri şi 

veselă; 
• să furnizeze hrană uscată pentru consumul imediat, hrană rece 

(pentru 7 zile) şi congelată (pentru 14 zile); 
• să asigure maşini de spălat vase cu apă fierbinte; 
• să asigure că facilităţile de bucătărie menţin un mediu curat şi 

sănătos. 
Personalul de sprijin logistic este responsabil pentru menţinerea şi 

întreţinerea facilităţilor de bucătărie, incluzând tot echipamentul de 
aprovizionare, tacâmurile şi vesela. 
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Hrana, apa, carburanţii şi lubrifianţii nu sunt incluse în ratele de 
rambursare, fiind asigurate de ONU. 

Dacă ONU nu este în măsură să asigure aceste bunuri, va fi negociat 
un acord adiţional de rambursare, contractarea acestora făcându-se de la 
agenţii economici locali. 

Materialele şi echipamentele care se aprovizionează se clasifică astfel:  
• după competenţa de aprovizionare: stocuri de materiale a căror 

aprovizionare intră în competenţa contingentului naţional; stocuri de 
materiale şi servicii a căror aprovizionare intră în competenţa 
organelor de logistică ale comandamentului care conduce misiunea; 

• după natura materialelor: stocuri de materiale consumabile; stocuri 
de materiale neconsumabile; 

• după importanţa operaţională: stocuri de materiale controlate; 
stocuri de materiale necontrolate. 

Completarea stocurilor se execută prin intermediul Forţei, pe plan 
local prin contractare sau prin intermediul contingentelor naţionale. 

Contingentele naţionale, în cadrul structurilor de logistică, trebuie să 
deţină stocuri la toate categoriile de materiale. Dimensionarea stocurilor nu 
are un caracter fix, acestea putând fi modificate în funcţie de misiune. 

Normele de consum stabilite au în vedere misiunea pe care diferitele 
categorii de personal, ce participă la misiunile internaţionale, sunt chemate să 
le îndeplinească. 

Astfel, sunt stabilite norme de consum diferite pentru militarii care fac 
parte din subunităţile de jandarmi, poliţie militară, poliţie locală, pentru 
personalul civil care încadrează diferitele comandamente din teatrul de 
operaţii etc. 

În funcţie de categoria de materiale preconizate a fi consumate, se 
stabilesc norme de consum care să asigure îndeplinirea pe deplin a misiunilor 
primite. 

Consumul zilnic de materiale ce se încadrează în categoria celor 
consumabile, nu trebuie înţeles în mod nerestrictiv, deoarece distribuirea 
acestor materiale are la bază reguli şi norme prestabilite anterior, care pot fi 
zilnice, lunare şi specifice. Pe baza acestor norme, care sunt puse la dispoziţia 
tuturor contingentelor participante la operaţii de stabilitate, unităţile îşi pot 
calcula necesarul pentru o anumită perioadă de timp (de regulă lunar), fiind 
însă restricţionate de un anumit plafon maxim. 

În cadrul ONU, normele de consum se stabilesc pe două categorii de 
personal şi pe tipuri de materiale, astfel: 

• pentru observatorii militari, poliţia civilă din cadrul echipelor de 
teren şi pentru personalul militar şi civil din cartierele regionale, la 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 181

următoarele tipuri de materiale: articole pentru preparat hrană; 
echipamente audio-video, articole pentru recreere; articole sanitare, 
de curăţenie şi pentru protecţia contra insectelor; rechizite de birou; 
rezervoare şi pompe pentru apă; mobilier pentru lucru şi odihnă, iar 
pentru cazurile în care se execută deplasări – corturi etc.; 

• pentru militarii din contingentele naţionale, la următoarele tipuri de 
materiale: rechizite de birou; articole sanitare şi de curăţenie; 
articole pentru recreere; alimente, conform normei cu raţiile ONU la 
care au dreptul. Pentru celelalte materiale, normele de consum sunt 
cele naţionale. 

 
Serviciile de campanie 
Asigurarea serviciilor de campanie reprezintă un domeniu funcţional 

foarte important al sprijinului logistic pe timpul desfăşurării unei operaţii de 
stabilitate, care include o serie de activităţi, dintre care amintim: asigurarea 
serviciilor poştale; distribuţia hranei; asigurarea echipamentelor de laborator; 
spălarea lenjeriei; îmbăierea; activităţi de ridicare a moralului, sociale şi 
recreative; asigurarea serviciilor funerare etc.  

Asigurarea serviciilor poştale reprezintă o responsabilitate naţională şi 
se realizează prin intermediul serviciului specializat din cadrul brigăzii 
multinaţionale.  

Predarea poştei către destinatari se execută prin intermediul ofiţerilor 
de legătură pentru contingentele naţionale de jandarmi, iar pentru cei ce 
încadrează comandamentul Forţei şi comandamentele regionale, personal, pe 
bază de semnătură.  

Prepararea şi servirea hranei se execută, de regulă, prin grija 
contingentele naţionale de jandarmi. Acestea au posibilitatea să se hrănească 
conform normelor din ţară (cantitativ sau valoric). În cazul hrănirii valorice, 
fiecare guvern stabileşte limita maximă valorică în care trebuie să se 
încadreze hrănirea personalului.  

Sunt agreate două sisteme de hrănire: de tip închis (alocarea la drepturi 
de hrană se face cu o zi înainte pentru a doua zi, ocazie cu care se întocmesc 
şi documentele privind hrănirea); de tip deschis (alocarea la drepturi în 
momentul servirii mesei, pe baza unui tabel care trebuie să cuprindă: nume şi 
prenume, seria cărţii de identitate şi semnătura; pe baza acestuia se 
decontează cheltuielile de hrănire). 

Îmbăierea efectivelor şi schimbarea lenjeriei constituie un serviciu 
coordonat de către factorii responsabili de la nivelul grupului de sprijin al 
brigăzii, care încheie contracte de prestări-servicii cu structuri ale Naţiunii 
Gazdă, atât pentru contingentele naţionale de jandarmi, cât şi pentru 
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personalul militar şi civil ce încadrează diferitele comandamente şi cel care 
intră în cadrul echipelor de observatori şi detaşamentelor de jandarmi şi 
poliţie militară.  

Facilităţile de îmbăiere sunt puse la dispoziţie împreună cu facilităţile 
de schimbare a lenjeriei. În anumite situaţii, îmbăierea militarilor se poate 
face cu mijloacele contingentelor naţionale de jandarmi, atunci când există 
instalaţiile speciale necesare. 

Activităţile de ridicare a moralului, sociale şi reactive au ca scop 
pregătirea de luptă şi întărirea coeziunii detaşamentului de jandarmi, prin 
promovarea şi construcţia stării morale a trupelor, prin perfecţionarea calităţii 
vieţii şi prin asigurarea de servicii recreative, sociale, şi de alt gen de sprijin 
pentru forţele militare.  

Pe baza experienţei dobândite în diferite teatre de operaţii, s-a 
constatat însă că sprijinul reciproc între diferite contingente este metoda cea 
mai economică şi eficientă din acest punct de vedere. Unităţile din 
compunerea Forţei trebuie să fie pregătite să utilizeze în comun facilităţile 
puse la dispoziţie de ţările aliate.  

Din acest punct de vedere, este recomandat ca fiecare ţară să pună la 
dispoziţia contingentului naţional de jandarmi trimis în teatrul de operaţii 
acest gen de articole.  

Asigurarea serviciilor funerare şi colectarea obiectelor personale este 
o responsabilitate a contingentului naţional de jandarmi. 

În responsabilitatea naţională intră şi formalităţile ce trebuie realizate 
în caz de deces al unuia, sau mai multor membri ai contingentului naţional de 
jandarmi, motiv pentru care fiecare naţiune trebuie să aibă propriile 
reglementări privind aceste situaţii. Unităţile vor recupera decedaţii proprii şi 
îi vor evacua la cel mai apropiat punct de colectare şi evidenţă a acestora.  

Din acest motiv, asupra unităţilor trebuie să existe „... două unităţi de 
calcul de aprovizionare necesare pentru serviciile funerare, iar la nivelul 
brigăzii multinaţionale, trebuie să existe 30 de unităţi de calcul de 
aprovizionare”2. Situaţiile de urgenţă apărute în câmpul de luptă pot impune 
proceduri urgente pe această linie. 

Având în vedere faptul că Jandarmeria Română participă cu forţe 
dislocate în teatre de operaţii în afara graniţelor ţării, la distanţe mari de teritoriul 
naţional, sprijinul logistic necesar trebuie realizat astfel încât să asigure păstrarea 
capacităţii de luptă a forţelor angajate şi implicit eficacitatea acestora. 

 

                                                 
2 Interoperabilitate operaţionaă. Proceduri de operare standard, fond, Academia de Înalte 
Studii Militare, lucrare în limba engleză , p. 11, cota S 926. 
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Fundamentarea deciziilor pentru conducerea structurilor logistice a 
forţelor de jandarmi în operaţii de stabilitate presupune realizarea unui proces 
decizional din partea organelor de logistică, având o viziune clară asupra 
managementului operaţional, cunoştinţe de specialitate, experienţă, pricepere şi 
disponibilităţi în a-şi asuma riscuri cu privire la evoluţia acţiunilor. 

 
The foundation of decision for the management of logistic structures of 

gendarme forces in stability operations encompasses the establishment of 
decisional process from logistics command which has a clear vision of 
operational management, profesional knowledges, experience, skills and 
availability in risk-taking, in relation to the evolution of actions. 

 
 
Cuvinte cheie: decizie, management, proces de planificare, cursul acţiunii, 

obiectiv. 
Keywords: decision, management, planning process, course of action, goal. 

 
 
Decizia este un instrument deosebit de important al managementului, 

prin intermediul căreia se mobilizează întreg personalul în funcţie de 
obiectivele existente. 

După opinia majorităţii specialiştilor, decizia este definită ca fiind o 
linie de acţiune aleasă în mod conştient dintr-un anumit număr de posibilităţi, 
cu scopul de a ajunge la rezultatul dorit. Ea ocupă, în cadrul procesului de 
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management, un loc central, fiind prezentă în toate funcţiile managementului 
şi pe toate treptele ierarhice de management. 

„Străbătând întreg procesul de management, decizia marchează, de 
fapt, momentul în care are loc trecerea de la gândirea creatoare la acţiune, în 
care se asumă responsabilităţile pentru întreaga activitate depusă de 
organizaţie. Fiind emanaţia managementului (indiferent de treapta ierarhică), 
decizia constituie un act de autoritate, un act normativ cu caracter obligatoriu 
pentru toate cadrele la care se referă. Autoritatea deciziei rezultă din 
totalitatea atribuţiilor, competenţelor şi responsabilităţilor cu care au fost 
învestiţi managerii”1. 

Privit sub aspect social şi managerial, procesul decizional angajează o 
responsabilitate cu totul excepţională. Decizia este cea care pune în mişcare 
întreaga activitate managerială prin care prezentul este legat, într-un anumit 
mod, cu viitorul. De aceea, în ipostaza de manageri, este important a decide 
ce va trebui să facem mâine, dar deosebit de important „ ... a decide ce trebuie 
să facem astăzi pentru a avea un viitor” 2. 

În cadrul ştiinţei managementului se întâlnesc o multitudine de 
formulări care definesc decizia. Toate acestea au comună accepţia că decizia 
reprezintă o alegere, o opţiune. Spre exemplu: „o decizie este o alegere făcută 
dintre două sau mai multe alternative”, în timp ce „luarea deciziei reprezintă 
procesul de alegere a celei mai bune alternative pentru îndeplinirea obiectivelor”3. 

De asemenea, decizia mai poate fi definită ca „rezultatul unui proces 
marcat uneori de discuţii contradictorii şi, în foarte multe cazuri, de 
incertitudini; într-un asemenea context este alegerea uneia dintre cele mai 
multe soluţii posibile, opţiunea raţională a unei linii de acţiune dintr-un număr 
de variante elaborate”4. 

În domeniul militar, decizia poate fi definită ca o modalitate adecvată 
de contracarare a incertitudinii. Din acest punct de vedere „ ... practica a 
propulsat decizia de tip militar la rangul de formulă standard, ea fiind 
adecvată situaţiilor celor mai critice şi implicit cele mai grele. Deşi păstrează 
imperfecţiunile de ordin structural (naturale) ale procesului decizional 
general, prin modul în care este elaborată şi adoptată, oferă cel mai înalt grad 
de absorbţie în spaţiul de incertitudine”5. 

                                                 
1 Prof.univ.dr. Viorel Cornescu, prof.univ.dr. Ioan Mihăilescu, prof.univ.dr. Sica Stanciu, 
Managementul organizaţiei, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2003, pp. 169-170. 
2 Peter F. Drucker, Managementul strategic, Editura Teora, Bucureşti, 2001, p.132. 
3 Samuel C. Certa, Managementul modern, Editura Teora, Bucureşti, 2002, p.195. 
4 Emil Mihuleac, Bazele managementului, Editura Tempus, Bucureşti, 1994, p.321. 
5 Gl.div. Ion Gădiuţă, col. Dumitru Sava, Decizia militară – raţionalitate şi legitimitate, 
Editura Militară, Bucureşti, 1998, p.78. 
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Fără a ne îndepărta de accepţia generală, pentru organizaţia militară, 
folosind limbajul specializat, cea mai potrivită formulare derivă din însuşi 
conţinutul regulamentelor militare. 

Aşadar, o decizie logistică reprezintă o opţiune asupra unui curs de 
acţiune prin care se pot realiza unul sau mai multe obiective circumscrise unei 
operaţii de stabilitate. Luarea deciziei logistice reprezintă procesul de alegere 
de către decidentul logistician (şeful structurii logistice) a cursului optim de 
acţiune din totalitatea celor posibile şi dezirabile, prin a cărui aplicare se 
realizează unul, ori mai multe obiective ale sprijinului logistic acordat forţelor 
de jandarmi implicate în operaţiile de stabilitate ce urmează a se asigura de 
către structura logistică. 

Fără a fi o funcţie a managementului logistic, ci un atribut al managerilor, 
decizia logistică se află în relaţie cu exercitarea fiecăreia dintre funcţiile 
managementului logistic şi cu toate elementele ce definesc leadership-ul. 

În sens larg, putem aprecia că decizia logistică reprezintă capacitatea 
managerilor logisticieni, cu anumite responsabilităţi, de a lua hotărâri în toate 
problemele ce intră în sfera lor de competenţă. 

Decizia logistică, indiferent de nivelul ierarhic la care este luată, are un 
caracter complex, fiind o reacţie a decidentului logistician la „semnalele” 
primite din sistemul condus. 

Pentru toţi specialiştii militari, indiferent de inerentele mici deosebiri 
de formulare, decizia reprezintă un proces dinamic care are ca obiectiv alegerea 
conştientă, din mai multe variante, a unei linii de acţiune logistică în vederea 
atingerii unui scop, avut aprioric în vedere, cu o eficienţă maxim posibilă. 

În virtutea poziţiei sale ierarhice, managerul logistician are 
responsabilităţi depline faţă de efectele deciziilor logistice luate şi transmise 
spre execuţie subordonaţilor săi. 

De calitatea deciziilor logistice depinde, în cel mai înalt grad, însăşi 
calitatea managementului sprijinului logistic. 

Luarea deciziilor logistice astfel încât acestea să genereze eficienţă, 
presupune cunoaştere, experienţa profesională şi managerială, raţionalitate şi 
creativitate. 

Decizia logistică trebuie astfel formulată şi comunicată încât să 
convingă şi să mobilizeze logisticienii la transformarea sa în acţiune concretă. 
De aceea, este necesar să fie emisă cu maximă responsabilitate şi abilitate şi, 
totodată, trebuie să aibă forţa de a convinge că s-a ales cea mai bună cale 
pentru realizarea obiectivelor forţei angajate în operaţii de stabilitate. 

Rolul esenţial al deciziei logistice constă în realizarea conexiunii dintre 
ideatic şi acţional, făcând legătura dintre conceptualizarea şi fundamentarea 
opţiunii asupra activităţii logistice şi desfăşurarea concretă a acesteia. 
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Considerăm că pentru a fi o decizie logistică bine întemeiată, orice 
opţiune a unui logistician trebuie să se încadreze în următoarele cerinţe: să 
răspundă nevoilor reale ale structurii logistice; să vizeze finalităţi precis 
delimitate; să ofere posibilitatea selecţiei căii optime de realizare a acestora 
dintre mai multe cursuri de acţiune; opţiunea să fie riguros fundamentată; să 
implice în acţiune cel puţin un element de structură al forţei angajate în 
operaţii de stabilitate. 

Elementul esenţial pentru conducerea structurilor logistice a forţelor de 
jandarmi în operaţii de stabilitate îl reprezintă decizia, care, la rândul ei 
trebuie temeinic fundamentată, înainte de a deveni un element esenţial al 
managementului logistic. 

Fundamentarea deciziilor reprezintă în opinia noastră, un set de noţiuni 
şi metode generale care permit analiza multicriterială a situaţiilor generate în 
condiţii diferite, având drept obiectiv modelarea unor procese decizionale care 
apar în activitatea organizatorică şi de conducere. 

Unii teoreticieni susţin ideea că „... elaborarea deciziei, privită ca proces 
fundamental, reprezintă un act complex, care implică succesiunea unor metode 
conştiente, capabile să supună unei atente analize criteriile de alegere a variantelor 
decizionale şi să aprecieze argumentat din punct de vedere ştiinţific, efectele 
deciziei propuse, eventualele riscuri implicate de soluţia adoptată”6. 

Adoptarea unei decizii logistice se constituie într-un proces desfăşurat 
într-o succesiune firească a activităţilor, plecând de la sesizarea unei probleme 
ce trebuie rezolvată şi până la verificarea fezabilităţii opţiunii, de la „a decide 
dacă trebuie luată o decizie” în legătură cu problema ce interesează organizaţia, 
până la a decide dacă, în final, decizia implementată îşi păstrează aceleaşi 
caracteristici şi coordonate ori se impune a se aplica anumite corective. 

În cadrul procesului decizional, identificarea variantelor de acţiune şi 
alegere aceleia care, prin fundamentare ştiinţifică, este indicată ca cea mai 
fezabilă, reprezintă „piatra de încercare” a managementului. 

Selectarea celei mai fezabile alternative de acţiune nu a fost o sarcină 
deloc uşoară, de-a lungul timpului, devenind astăzi tot mai dificil de 
identificat, mai ales datorită ritmului caracteristic tuturor domeniilor lumii 
actuale şi al diminuării, tot mai accentuate, a duratei adaptării deciziei. 

Elaborarea şi adaptarea deciziilor este un proces complex care poate 
antrena, în funcţie de conţinutul lor, consecinţe pozitive sau negative care pot 
conduce de la succes la faliment. 

Fără a intra în prea multe detalii, elaborarea şi adoptarea unei decizii 
presupune parcurgerea unui ciclu decizional compus din următoarele etape: 
                                                 
6 Col.dr.ing. Alexandru Mihalcea, Evaluarea şi eficienţa în fundamentarea şi conducerea 
ştiinţifică a acţiunilor militare, Editura Militară, Bucureşti, 1996, p.8. 
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1. Identificarea corectă a problemei pentru a cărei rezolvare este 
necesară o decizie. Reprezintă cea mai importantă etapă, fiind hotărâtoare 
asupra direcţiei ulterioare de analiză şi decizie.  

Delimitarea şi precizarea problemelor ce trebuie rezolvate implică din 
partea decidentului o foarte bună cunoaştere a contextului în care urmează să 
fie luată decizia. 

Oricât de dificilă ar fi misiunea primită, în organizaţia militară, decizia 
este favorizată de faptul că obiectivele, executanţii, modul de îndeplinire, 
cooperarea cu alte organizaţii sau/şi între structurile propriei organizaţii, alte 
elemente ale deciziei sau care o influenţează sunt parţial şi, uneori, aproape 
integral cunoscute din ordinul de acţiune primit. 

2. Culegerea şi prelucrarea primară a datelor, a tuturor informaţiilor 
relevante pentru situaţia analizată, este, în diferite forme de exprimare, socotită de 
majoritatea specialiştilor cea dea doua etapă a complexului proces decizional. 

Informaţiile obţinute în această etapă reprezintă, de fapt, materialul ce 
ne permite să apreciem situaţia reală a structurii analizate pentru a putea lua 
decizia corespunzătoare în funcţie de natura problemei ce trebuie rezolvată. 

3. Construirea alternativelor de decizie devine posibilă după încheierea 
procesului de informare şi preluare a tuturor informaţiilor ce reflectă situaţia 
la zi din domeniul viitoarei decizii. 

Reprezintă cea mai tehnică etapă din întreg ciclul decizional, fiind 
executată de personalul de specialitate, care, la final, prezintă decidentului 
variantele de decizie. 

Această etapă este hotărâtoare deoarece acum sunt elaborate şi 
previzionate consecinţele mai multor variante, inclusiv a celei care va deveni 
decizie şi se va aplica. 

4. Decizia propriu-zisă reprezintă etapa de cea mai mare responsabilitate 
din întreg ciclu, dată fiind ireversibilitatea ei. Decizia luată acum, bună sau 
rea, de cele mai multe ori se va aplica întocmai în practică. 

Alegerea variantei optime se face fie prin dezbaterea proiectului de 
decizie de către organul de conducere colectivă, fie prin consultarea decidentului, 
individual, cu alţi specialişti din unitate; de preferat este a se lua decizia prin 
conducere colectivă, a cărei superioritate şi-a dovedit, în timp, eficienţa. 

Decidentul, în procesul alegerii variantei ce va fi adoptată drept 
decizie, are în vedere următoarele criterii: identificarea şi eventual diminuarea 
riscului potenţial, economia de resurse şi factorul uman. 

5. Executarea deciziei şi controlul îndeplinirii ei încheie, logic, ciclul 
activităţilor din care este compus procesul decizional. 

În această etapă se organizează realizarea deciziei luate, stabilindu-se 
un program concret de acţiune, prilej cu care decizia se materializează în 
dispoziţii, ordine, instrucţiuni etc. căpătând caracter normativ, obligatoriu. 
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Derularea etapelor procesului decizional, în ordinea pe care am 
prezentat-o, nu este întotdeauna necesară, ordinea lor nefiind rigidă. 

Decidenţii îşi pot organiza munca în conformitate cu cerinţele de bază 
ale procesului decizional, cu situaţia concretă cu care se confruntă; ideal însă 
ar fi ca toate deciziile să treacă prin aceste etape. 

Orice decizie devine efectivă prin comunicare şi aplicare, iar în 
limbajul specializat, noţiunea de „comandă” exprimă cel mai bine atât 
caracterul imperativ, cât şi o bună parte din prerogativele managerului militar. 

În domeniul conducerii structurilor logistice, decizia constituie un 
element esenţial şi constă în efectuarea unei alegeri între mai multe variante, 
respectiv căi diferite de urmat, care preced întotdeauna acţiunii. 

Din altă perspectivă, „...decizia sprijinului logistic defineşte cursul de 
acţiune ales de către logistician pentru realizarea unuia sau a mai multor 
obiective (activităţi) prevăzute în documentele de conducere, care au urmări 
nemijlocite asupra deciziilor şi acţiunilor luate şi desfăşurate de către alte 
persoane sau structuri (de conducere şi de execuţie a sprijinului logistic) 
subordonate”7. 

Decizia în domeniul sprijinului logistic, subordonată deciziei operaţiei, 
poate fi luată de către şeful structurii logistice în urma desfăşurării procesului 
decizional specific. 

În vederea fundamentării deciziei logistice se analizează informaţiile 
avute, se stabilesc contacte profesionale şi se consultă mai multe persoane în 
vederea clarificării situaţiei. 

Acţiunile logistice prognozate (direcţiile), prevăzute în planuri şi 
programe trec iniţial printr-un proces complex de analiză, iar pentru luarea 
deciziei de către managerul logistician, obiectivele şi acţiunile planificate 
presupun o suită de procese decizionale (acte decizionale). 

Procesul de luare a deciziei pentru conducerea structurilor logistice a 
forţelor de jandarmi în operaţii de stabilitate are conotaţii diferite. 

Astfel, pe timpul pregătirii contingentului naţional de jandarmi, în 
cadrul procesului de management, ce se derulează la nivelul structurii 
logistice, se constată o mai mare autonomie în adoptarea şi aplicarea deciziei 
logistice. Cadrul legislativ şi prevederile regulamentelor de specialitate 
determină şi canalizează eforturile celor implicaţi în procesul decizional, spre 
obţinerea unui anumit rezultat. Acestea nu îngrădesc libertatea de decizie a 
managerului logistician, ci îl ajută în asigurarea cadrului legal necesar 
organizării şi desfăşurării anumitor activităţi specifice, ce necesită analiza 
comparativă a tuturor variantelor şi alegerea celei mai avantajoase. 
                                                 
7 Gheorghe Minculete, Elemente de management al sprijinului logistic, Editura Universităţii 
Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005, p.78. 
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Ca primă etapă în procesul managerial logistic, planificarea se 
declanşează ca urmare a primirii unui ordin de îndeplinire a unei noi misiuni.  

Ordinul determină stabilirea cu claritate a obiectivelor urmărite în 
derularea întregului proces de management pentru luarea deciziei logistice. 

Planificarea unei misiuni executate de forţele de jandarmi în operaţii 
de stabilitate presupune, practic, analiza evolutivă a acesteia, luând în calcul: 
pe ce forţe, mijloace şi resurse se poate baza astfel încât ce îşi propune să 
poată fi realizabil, care sunt variantele de evoluţie şi analiza tuturor factorilor 
care ar putea determina schimbări, care este varianta cea mai profitabilă, cum 
trebuie orientat comandamentul (organele de conducere logistică) în derularea 
procesului de management pentru a planifica varianta aleasă. 

Planificarea are la bază o concepţie unică, dată de ordinul de acţiune şi 
anexa „sprijin logistic” a acestuia sau pe baza misiunii deduse de către 
comandant/manager. 

Toate variatele de acţiune analizate de către statul major al Forţei vor 
face obiectul planificării modului în care se va realiza sprijinul logistic. 

Estimarea logistică o putem considera rezultat al acestei etape; până la 
atingerea acestui rezultat, pe baza celor două sau trei cursuri de acţiune 
probabile pe care structura de operaţii urmează să le analizeze, planificatorii 
structurii logistice (ofiţeri specialişti  împreună cu şeful structurii logistice), 
previzionează două sau trei variante de realizare a sprijinului logistic. 

Din punctul nostru de vedere, cea mai importantă sarcină a 
planificatorilor constă în capacitatea de a analiza toate aspectele (avantaje şi 
dezavantaje) care privesc realizarea sprijinului logistic în toate variantele 
propuse, de a prevedea apariţia disfuncţionalităţilor (pierderi, distrugeri, 
întreruperi ale fluxului de reaprovizionare etc.), de a găsi mai multe modalităţi 
de a înlătura efectele acestora şi de a decide care variantă este cea mai optimă 
din punct de vedere al realizării sprijinului logistic. 

Aportul acestei analize în procesul decizional constă tocmai în 
argumentarea logică şi conştientizarea tuturor structurilor angrenate în 
procesul de planificare, în special cea de operaţii, că cele două sau trei cursuri 
sunt sau nu viabile din punct de vedere al sprijinului logistic. 

În urma analizei comparative a cursurilor de acţiune probabile, 
managerul logistic (şeful structurii logistice) prezintă comandantului 
rezultatul acesteia, în cadrul şedinţei pentru luarea deciziei. Comandantul 
poate solicita opinia de specialitate a subordonaţilor faţă de anumite elemente. 
Cursul de acţiune probabil ales de către acesta (care poate fi un alt curs decât 
cele analizate şi susţinute de către planificatori), constituie decizia acestuia şi 
stă la baza elaborării şi desfăşurării concepţiei operaţiei şi a concepţiei 
asigurării sprijinului logistic, având ca finalitate Planul de sprijin logistic, 
anexă la Planul de operaţii. 
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Actul decizional pe linia sprijinului logistic are loc, ca în orice sistem 
de management, în situaţii specifice, se derulează într-o perioadă de timp de 
obicei scurtă (de ordinul minutelor sau orelor), iar variabilele implicate 
(persoane, mijloace, timp etc.) sunt mai mult sau mai puţin cunoscute de către 
decidentul logistician. La baza actelor decizionale, care predomină cantitativ 
la structurile de execuţie ale sprijinului logistic, se află aptitudinile, 
cunoştinţele, deprinderile şi experienţa logisticienilor. 

Decizia pentru conducerea structurilor logistice a forţelor de jandarmi 
în operaţii de stabilitate (de sprijin logistic), subsumată deciziei operaţiei va 
trebui să exprime starea existentă a mediului decizional, având în vedere 
vulnerabilitatea sistemului, ameninţările, riscurile şi pericolele care planează 
asupra forţelor de jandarmi într-o operaţie de stabilitate. 

Fără a detalia, potrivit opiniei teoreticienilor militari8 procesul 
decizional logistic, parte a procesului decizional operaţional, parcurge 
următoarele etape specifice: pregătirea deciziei, adoptarea deciziei, aplicarea 
deciziei şi înregistrarea efectelor, evaluarea rezultatelor finale şi stabilirea 
măsurilor de corectare. 

* 
* * 

Decizia logistică, fundamentată pe timpul derulării procesului 
decizional de planificare a operaţiei şi concretizată prin punerea în aplicare a 
anexei „sprijin logistic” la ordinul de operaţie, este rezultatul proceselor şi 
actelor decizionale specifice, care sunt subsumate ansamblului proceselor 
majore determinate de particularităţile misiunii ce trebuie îndeplinită. 

Procesul decizional al sprijinului logistic se prezintă ca o mulţime de 
supoziţii logice, judecăţi, raporturi între acestea şi reguli adecvate cu ajutorul 
cărora decidentul logistic analizează, potrivit abilităţilor lor şi competenţelor 
sale profesionale, alternativele şi o alege pe cea corespunzătoare scopurilor 
evidente de realizare a succesului operaţiei. 

Din punctul nostru de vedere, fundamentarea deciziilor pentru 
conducerea structurilor logistice a forţelor de jandarmi în operaţii de 
stabilitate presupune realizarea unui proces decizional din partea organelor de 
logistică, având o viziune clară asupra managementului operaţional, 
cunoştinţe de specialitate, experienţă, pricepere şi disponibilităţi în a-şi asuma 
riscuri cu privire la evoluţia acţiunilor.  

 

                                                 
8 Gheorghe Minculete, Elemente de management al sprijinului logistic, Editura Universităţii 
Naţionale de Apărare, Bucureşti, 2005, pp. 84-86. 
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AN ADEQUATE REPLY TO THE NEW DEVELOPMENT  

OF THE NON-CONVENTIONAL THREATS 
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Trăim şi ne desfăşurăm activitatea într-o lume alcătuită dintr-o 
multitudine de civilizaţii aflate într-o pace instabilă, o coexistenţă în competiţie 
şi o mare rivalitate. Dinamica fenomenului terorist internaţional marchează 
schimbările majore apărute în natura ameninţărilor la adresa securităţii statelor 
în perioada de după războiul rece, motivele violenţei şi agresivităţii de orice tip 
devenind foarte diferite (politice, religioase, economice, din domeniul 
informaticii sau de altă natură) şi strâns legate de crizele majore declanşate de 
interesele crimei organizate. În aceste condiţii terorismul este un fenomen în 
continuă dezvoltare, ce devine un pericol social tot mai important la adresa 
securităţii globale şi, în speţă, la adresa fiecărei naţiuni. 

 
We live and perform our activities in a world made of a multitude of 

civilizations which maintain unstable peace, competitive coexistence and huge 
rivalry. The dynamics of the international terrorist phenomenon points out to the 
major changes which have occurred in the nature of the threats against the security 
of the states in the post cold war period, the motivations for violence or for 
aggression of any nature becoming very diverse (political, religious, economical, 
belonging to the field of informatics or of other nature) and being closely related to 
the major crisis brought about by the interests of organized crime. In these 
conditions, terrorism is a continually developing phenomenon, becoming a more 
important social danger to global security and to each nation in particular. 

 
 
Cuvinte cheie: ameninţări la adresa securităţii, ameninţări neconvenţionale, 

crimă organizată, criminalitate transfrontalieră. 
Keywords: threats against security, nonconventional threats, organized 

crime, transborder criminality. 
                                                 
* e-mail: petre_valentin11@yahoo.com 
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Contracararea ameninţărilor la adresa securităţii în Europa de Sud-Est  
presupune demonstrarea solidarităţii politice şi a voinţei ferme de a acţiona în 
comun împotriva tuturor structurilor teroriste şi a crimei organizate, 
identificarea cauzelor care pot genera atitudini extremist-teroriste, precum şi a 
factorilor care favorizează dezvoltarea criminalităţii transfrontaliere, în toate 
formele de manifestare a acesteia şi mai ales asigurarea consensualităţii, 
unităţii şi complementarităţii măsurilor adoptate de comunitatea internaţională 
în combaterea acestor fenomene. 

 
Percepţii ale dinamicii evoluţiei mediului internaţional de securitate 
După o perioadă scurtă, dar frământată, perioade post-război rece, 

caracterizată de un pronunţat dezechilibru de putere, care a urmat prăbuşirii 
Uniunii Sovietice, septembrie 2001 a marcat intrarea omenirii într-o nouă eră, 
al cărei mediu de securitate este dominat de ameninţări, la care statele lumii se 
dovedesc insuficient pregătite să găsească un răspuns adecvat. 

Nici Organizaţia Naţiunilor Unite – care prin Cartă şi-a asumat rolul de 
principal garant al păcii şi al progresului social – nu este în măsură să adopte 
soluţii care să reflecte consensualizarea unei poziţii faţă de terorism, proliferarea 
nucleară, eşecul guvernării (failed states), degradarea mediului etc. 

Astăzi, filozofia care a stat la baza edificării mediului internaţional de 
securitate, în secolul trecut, cunoaşte mutaţii fundamentale. Fenomenul 
globalizării a condus, pe de o parte, la multiplicarea oportunităţilor de 
dezvoltare, cooperare şi creştere exponenţială a numărului de entităţi care 
acţionează pe scena globală, mai ales prin afirmarea unor actori nonstatali, 
procesul de luare a deciziilor în politica externă şi de securitate a statelor şi în 
cadrul organizaţiilor internaţionale, care a devenit mult mai complex. 

Dar, pe de altă parte, asistăm şi la globalizarea ameninţărilor ai căror 
vectori purtători nu mai sunt doar actorii statali, ci şi grupuri sau chiar indivizi 
organizaţi în reţele internaţionale, foarte dificil de controlat, care pot fi 
prezenţi şi pot lovi oriunde pe mapamond. Comunitatea internaţională nu mai 
este, astfel, confruntată cu acele crize ce au un grad ridicat de predictibilitate 
şi, prin urmare, gestionabile, ci cu un proces permanent de identificare a unor 
soluţii de abordare eficientă a noilor ameninţări. 

Percepţia diferită a riscurilor de securitate a generat polemici aprinse 
privind: principiile şi modul de acţiune pentru asigurarea unui climat paşnic 
de securitate; rolul O.N.U.; principiile intervenţiei umanitare şi cel al loviturii 
preventive; gradul de folosire a forţei (,,soft power” sau ,,hard power”); 
legitimitatea intervenţiilor de tip ,,coalition of the willing” şi a proceselor 
,,nation-building” etc. 

De menţionat că odată cu definirea noului mediu internaţional de 
securitate se conturează o nouă hartă geopolitică a lumii, în proiectarea căreia 
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relaţia transatlantică joacă un rol fundamental. Ca atare, Europa unită reuşeşte 
să şteargă, după mai puţin de două decenii, graniţa artificială între Est şi Vest, 
eliminând din reflexul politic sintagma ,,Europa de Est”. Mai mult chiar, şi 
entitatea “Europa de Sud – Est”, care a inclus şi România, în pofida unor 
realităţi geografice, economice şi social – culturale ce îi îndreptăţeşte 
apartenenţa în Europa Centrală, se redefineşte. 

Se vorbeşte tot mai des, de noi entităţi  (Balcanii de Vest), iar altele 
sunt în plină dezbatere (Europa de Centru – Sud). Statele Unite lansează 
sintagma Orientul Mijlociu Extins (Greater Middle East) şi edifică o vastă 
arie de cooperare şi comerţ liber pe continentul nord-american (NAFTA), 
exercitând o importantă influenţă asupra procesului de normalizare a unor 
zone fierbinţi – Balcani, Asia Centrală, Caucaz – în construirea noii 
arhitecturi de securitate în Asia de Sud şi Sud – Est, precum şi pentru 
rezolvarea marilor probleme ale Africii. Statele africane relansează speranţa 
pentru sutele de milioane de oameni, care trăiesc, la limita subzistenţei, prin 
coagularea eforturilor în cadrul Uniunii Africane. 

Reuniunile la nivel înalt ale NATO (Washington, 1999; Praga 2000; 
Istanbul, 2004), dezvoltarea Politicii Europene de Securitate şi Apărare, 
procesele de reformă instituţională a O.N.U., O.S.C.E şi a altor organisme cu 
avengură globală sau regională, conturează un nou cadru conceptual, de 
percepţie şi de acţiune a instituţiilor angajate în asigurarea securităţii. 

În acest context, deosebit de complex, România, prin triplul statut de 
membru al NATO, membru al UE şi membru nepermanent al Consiliului de 
Securitate (O.N.U), se plasează la confluenţa celor mai importante procese ale 
scenei politice globale şi regionale. Activitatea ţării noastre în cadrul acestor 
organizaţii îi conferă nu numai o poziţie consolidată pe scena internaţională şi 
garanţii solide de securitate, ci şi un sprijin consistent în îndeplinirea 
propriilor obiective de dezvoltare economică şi socială. 

 
Dinamica evoluţiei ameninţărilor neconvenţionale –  
factor determinant al organizării managementului cooperării  
între statele regiunii din sud-estul Europei. 
Fără îndoială, analiza modului regional de securitate scoate în 

evidenţă importanţa beneficiilor unor  abordări comune a riscurilor de 
securitate, efectele unei corelări transfrontaliere multiplicând şansele de 
succes, comparativ cu  politicile singulariste, necalibrate, într-un context 
participativ mai larg. Ca atare, abordarea, în mod unitar, a problematicii 
regionale de securitate, fără a face o delimitare strictă, reprezintă şi opţiunea 
pentru demersul întreprins în această secvenţă a articolului. 
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Aşadar, în pofida unei relative stabilizări a stării de securitate, 
acumulările sunt extrem de fragile, iar perspectivele de evoluţie rămân, încă, 
neclare. Fragilitatea mediului de securitate din regiune este determinată mai 
ales de factorii interni, care ţin de slaba guvernare a noilor state apărute la 
frontiera sudică a UE, cum ar fi: incapacitatea instituţiilor statului de a asigura 
respectarea legii (law enforcement), instabilitatea economică şi ponderea 
alarmantă a economiei subterane, distribuirea inechitabilă a resurselor în 
cadrul societăţii, corupţia, nerespectarea drepturilor omului şi minorităţilor, 
clivajele etnice şi confesionale. 

Dintre factorii externi, o influenţă semnificativă o au politicile unor 
state faţă de conaţionalii din ţările învecinate (kinschip states) sau ale unor 
ţări musulmane faţă de coreligionari şi, nu în ultimul rând, incoerenţa, 
inadecvarea sau absenţa unor strategii ale comunităţii internaţionale, realitatea 
dovedind că nu întotdeauna soluţiile propuse din exterior au corespuns 
orizontului de aşteptare al popoarelor din regiune. 

Analizele mediului regional de securitate relevă mai multe categorii de 
ameninţări la adresa securităţii fiecărui stat din această regiune, inclusiv la 
adresa României. 

Astfel, o primă categorie o reprezintă conflictele nesoluţionate, precum 
şi instabilitatea sau eşecul noilor formule statale. Tergiversarea identificării 
unor soluţii viabile pe termen lung pentru conflictele din spaţiul ex-iuguslav, 
reminiscenţe ale istoriei conflictuale recente (de exemplu: Kosovo şi 
Macedonia), favorizează instabilitatea, incidentele sociale putând degenera, 
cu uşurinţă, în conflicte deschise. Zonele în care instabilitatea politico-
militară s-a cronicizat, au devenit, deja, refugii ideale pentru grupări ale 
crimei organizate, mercenari,  radicali islamişti. Având ca bază aceste areale, 
grupările sau persoanele respective pot lansa operaţiuni criminale şi teroriste, 
cu potenţial risc regional. 

Terorismul, o altă ameninţare − interesul unor state şi grupări 
musulmane pentru consolidarea prezenţei în Balcani se menţine ridicat. Pe 
fondul intensificării eforturilor occidentale de a se limita şi chiar a interzice 
activitatea pe teritoriile lor, organizaţiile islamice ,,de caritate”, unele suspectate 
de colectare de fonduri pentru finanţarea organizaţiilor teroriste, migrează spre 
sud-estul Europei. O eventuală instalare a unor baze operaţionale ale 
extremismului islamic în regiune ar constitui o ameninţare directă la adresa 
democraţiilor europene şi un factor major de instabilitate în plan regional1. 

O altă ameninţare − recrudescenţa criminalităţii organizate. Fenomenul 
se manifestă, cu precădere pe fondul scăderii autorităţii statului, deteriorării 
                                                 
1 Jap de Haup Scheffter, Alocuţiune la Reuniunea informală a  miniştrilor apărării din NATO 
şi Rusia, Poiana Braşov, România, 13 – 14 octombrie 2004. 
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accentuate a climatului economico-social, lipsei de perspectivă a tinerilor, a 
conflictelor civile, accesului facil la arme de foc şi nu în ultimul rând, din 
cauza conexiunilor reţelelor criminale în sferele puterii. Regiunea este 
traversată de numeroase rute ale crimei organizate – droguri, arme şi 
imigranţi, carne vie, automobile etc. – care au drept ţintă statele comunitare. 

Conjugarea eforturilor ţărilor din regiune pentru combaterea eficientă a 
criminalităţii organizate ar putea impulsiona şi rezolvarea altor probleme 
deschise în raporturile bilaterale, care îngreunează procesul apropierii acestor 
ţări de structurile europene şi auroatlantice. 

Existenţa unor importante arsenale convenţionale în regiune reprezintă 
o importantă ameninţare la adresa securităţii ţărilor din zonă. Dificultăţile în 
asigurarea pazei obiectivelor şi depozitelor militare, într-o regiune afectată de 
crize de autoritate şi sociale extrem de grave, au condus la furturi 
(tranzacţionări ilegale masive, de armament şi materiale militare). Menţinerea 
îndelungată a unor conflicte în stare latentă multiplică mişcările de gherilă, 
care îşi au suportul logistic, mai ales în arsenalele convenţionale moştenite de 
statele din regiune şi nesecurizate corespunzător. 

Gravitatea acestor ameninţări este sporită, pe lângă incapacitatea 
autorităţilor de a colecta totalitatea armelor aflate ilegal în posesia populaţiei, 
de dificultăţile guvernamentale în controlarea producţiei, transportului şi 
comercializării armamentului. Existenţa unor norme emise de autorităţile 
locale ale entităţilor confederative, fără consultarea şi acceptul autorităţilor 
centrale, slăbeşte autoritatea şi creează confuzii, pe acest fond proliferând 
sustragerea ilegală a armamentului. 

Fluxurile migraţioniste ilegale constituie o altă ameninţare. Instabilitatea 
prelungită generează un flux permanent de emigranţi clandestini spre statele 
occidentale, în pofida refuzului de a li se acorda statutul de refugiaţi. 

Restricţiile impuse, de statele vest-europene, imigranţilor din regiune 
sporesc presiunile asupra unor ţări, din zonă, care se bucură de o relativă 
stabilitate, confruntându-se cu riscuri economico-sociale majore:  dezechilibre 
pe piaţa autohtonă a forţei de muncă, dezvoltarea reţelelor de crimă 
organizată, amplificarea unor sentimente xenofobe în rândul  populaţiei. 

 
Argumentele participării active a României la cooperarea  
internaţională şi regională din sud-estul Europei 
Prin aderarea fermă la valorile europene şi euroatlantice România şi-a 

asumat un nou profil strategic, afirmându-se ca important furnizor de 
stabilitate regional şi participant activ la dezvoltarea unor iniţiative zonale. 

Cu toate acestea, România se situează la confluenţa unor vectori de 
instabilitate regională rezultaţi din schimbările geopolitice care au dominat 
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ultimul deceniu al mileniului trecut. Existenţa în  apropierea graniţelor 
româneşti a unor stări conflictuale latente ce se pot reaprinde, degenerând în 
confruntări deschise, evoluţiile mişcărilor separatist – autonomiste din spaţiul 
ex-iuguslav, prezenţa şi activitatea gherilei albaneze, securitatea fragilă a 
unora dintre statele din regiune, expansiunea entităţilor teroriste către Europa 
de Sud-Est, transformă spaţiul adiacent României într-o zonă complexă, care 
oferă condiţii favorabile (sociale, economice, politice şi de structură etnico-
religioasă) germinării şi dezvoltării unor nuclee extremist-teroriste şi ale 
crimei organizate transfrontaliere. 

Relativa vecinătate geografică cu Orientul Mijlociu, recunoscut ca 
fiind o ,,gazdă” a principalelor organizaţii teroriste, cu vocaţie de 
internaţionalizare şi creşterea fluxului migraţionist dinspre statele din această 
zonă spre Europa de Sud-Est au determinat adoptarea unor masuri specifice 
de prevenire a transformării teritoriului naţional în spaţiu de refugiu sau de 
tranzit al entităţilor radicale. 

Plasarea geografică a ţării noastre pe axa de acţiune a unor organizaţii 
teroriste, de factură separatistă şi fundamentalistă (kurzi, albanezi, ceceni 
etc.), care încearcă să creeze sau să consolideze nuclee în spaţii 
extranaţionale, reprezintă în contextul internaţional actual, un factor major de 
ameninţare la adresa securităţii naţionale a României. 

Proxemitatea geografică a României de zonele în care ameninţările 
neconvenţionale şi-au făcut simţită, mai activ, prezenţa şi participarea ţării 
noastre la acţiunile de stabilizare / reconstrucţie a zonelor aflate în conflict 
(Afganistan, Irak, Kosovo etc.) pot furniza suficiente motive exponenţilor 
terorismului, de a înscrie România pe lista ţintelor vizate, în timp ce aderarea 
la NATO şi perspectiva integrării în UE fac din România o ţară din ce în ce 
mai atractivă pentru fluxul migraţiei, în special de sorginte asiatică. 

În România, acţiuni de prevenire şi combatere a ameninţărilor 
neconvenţionale au avut loc, în formule organizatorice diferite, cu mult timp 
înainte de Septembrie 2001, însă dinamica fenomenului terorist şi a 
criminalităţii transfrontaliere a determinat o reorientare strategică, paralel cu 
sporirea resurselor umane şi materiale necesare identificării factorilor de risc. 

În contextul multiplelor surse de ameninţare teroristă şi al focarelor de 
tensiune existente în spaţii vecine, România a acumulat şi a valorificat 
experienţa necesară pentru a acţiona, atât preventiv, cât şi curativ în calitatea 
sa de membru NATO şi membru U.E. în lupta globală împotriva terorismului. 

Poziţia asumată de ţara noastră în  perioada conflictelor din Balcani şi 
participarea efectivă la misiunile de pace din Bosnia şi Herţegovina sau 
Kosovo se înscriu în efortul comunităţii internaţionale de asigurare a păcii şi 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 197

securităţii în Europa de Sud-Est. Rolul de pol de stabilitate în Balcani, pe care 
ţara noastră l-a îndeplinit în perioada războiului din fosta Iugoslavie, s-a 
prelungit în activitate şi reprezintă un deziderat pe termen lung, în contextul 
factorilor de risc terorist în spaţiul european. 

Contribuţia României la operaţiunile de stabilitate în zonele de conflict 
a fost dublată de aportul serviciilor secrete româneşti2 la alimentarea fluxului 
de informaţii în plan bi şi multilateral, cooperarea cu serviciile partenere şi 
structurile speciale ale organismelor aliate înregistrând o dinamică ascendentă. 

România a realizat o reformă profundă a sistemului securităţii 
naţionale, în vederea alinierii depline la standardele europene şi euroatlantice – 
dezvoltarea unei capacităţi de apărare moderne, eficiente şi credibile: 
consolidarea controlului civil asupra structurilor militare: activizarea 
participării la menţinerea stabilităţii în zonele de conflict. 

Evoluţiile din Afganistan şi Irak au oferit României prilejul de a-şi 
dovedi potenţialul şi capacitatea de a contribui activ şi eficient la promovarea 
valorilor şi obiectivelor comunităţii occidentale în cadrul NATO. Adoptarea 
unei conduite proactive în politica externă şi de securitate, materializată prin 
participarea la operaţiuni şi misiuni, dar şi în sfera iniţiativelor şi evoluţiilor 
conceptuale, a consacrat România ca un contributor real de securitate şi nu 
generator de probleme pentru aliaţi. 

Aderarea României şi Bulgariei la NATO a întregit o centură de 
securitate – care include şi Grecia, Slovenia, Ungaria şi Turcia – în jurul ariei 
de instabilitate din Balcanii de Vest. Astfel, a fost creat un spaţiu terestru şi 
aerian integrat în cadrul Alianţei, o punte între  Europa Centrală, Peninsula 
Balcanică şi Turcia. Extinderea flancului de stabilitate şi securitate sud-est 
european al NATO conferă o nouă ordine. 

În dosarul Kosovo, România joacă rolul de honest broker în 
definitivarea procesului de stabilizare a Balcanilor Occidentali, respectiv de 
principal ,,campion politic” al articulării europene şi euroatlantice a statelor 
regiunii. La 30 aprilie 2004, Consiliul de Securitate a adoptat o declaraţie 
privind lansarea Planului de Implementare a Standardelor pentru Kosovo. 
România a iniţiat această declaraţie şi a contribuit substanţial la definitivarea 
proiectului, alături de celelalte state din formatul de lucru al Grupului de 
Contact (SUA, Marea Britanie, Franţa, Spania, Germania, Italia şi Rusia), 
care s-a reunit, în septembrie 2004, la New York, cu ocazia celei de-a 59-a 
sesiune a Adunării Generale a ONU. 
                                                 
2 Gijs de Vores (coordonatorul pentru politici antiteroriste al U.E.), Alocuţiune, la Reuniunea 
anuală pe probleme de securitate a OSCE, Viena, 23 iunie 2004. 
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Politica UE de integrare a Balcanilor de Vest se dovedeşte a fi cea mai 
fezabilă soluţie de promovare a securităţii, stabilităţii şi dezvoltării în regiune. 
România va susţine iniţiativele UE şi ONU în zonă, în special în domeniile 
justiţie şi afaceri interne şi va acţiona pentru sporirea vizibilităţii Uniunii în 
cadrul UNMIK. 

În opinia noastră, ameniţările neconvenţionale la adresa climatului de 
securitate din Europa de Sud-Est şi, îndeosebi, la adresa statelor angajate fără 
rezerve în lupta împotriva terorismului internaţional, crimei organizate şi 
proliferării armelor de distrugere în masă vor persista din cauza discrepanţelor 
de ordin logistic dintre state în ceea ce priveşte securizarea graniţelor: 
lacunelor legislative sau infracţiunilor aplicării cadrului juridic din domeniul 
contraterorist şi al combaterii criminalităţii pentru blocarea finanţării terorismului 
şi a accesului grupărilor extremiste la substanţe chimice şi biologice, dispozitive şi 
tehnologii nucleare, mijloace de comunicaţie moderne. 
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11 Septembrie 2001 a transformat dramatic peisajul internaţional şi a 
evidenţiat interdependenţa care leagă statele în faţa unei ameninţări comune. 
Atacurile teroriste au determinat reevaluarea provocărilor globale, doctrinelor 
de securitate şi parteneriatele strategice. În acest nou mediu strategic, rolul global 
singular al Rusiei a fost pus, încă odată, în evidenţă şi statul rus s-a aliniat strâns la 
comunitatea de securitate occidentală. În ciuda dezacordurilor asupra războiului din 
Iraq, valoarea parteneriatului strategic a fost reconfirmată cu ocazia întâlnirii la vârf 
Bush – Putin, din mai 2003. Semne evidente de deteriorare a parteneriatului sunt 
vizibile în urma intervenţiei Rusiei, în Oseţia de Sud, din 8 august 2008. 

 
September 11, 2001 has dramatically transformed the international 

landscape and highlighted the interdependence that binds states against a 
common threat. The terrorist attacks determine the reevaluation of global 
challenges, security doctrines and strategic partnerships. In this new strategic 
environment, Russia’s singular global role has once again come to the fore and the 
state aligned itself closer to the Western security community. Despite disagreements 
over the Iraqi war, the value of strategic partnership was reconfirmed at the Putin - 
Bush summit in May 2003. Clear signals of partnership deterioration are visible 
after Russia’ intervention in South Osetia in August 8th 2008.. 
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Cerinţele globalizării 
Complexitatea transformărilor din Rusia estompează limita dintre 

politica internă şi cea externă. Actorii interni, provocările şi constrângerile 
interne stabilesc din ce în ce mai mult agenda politicii externe, în timp ce 
mediul extern modelează din ce în ce mai mult răspunsurile şi identităţile 
interne. În acest mediu fluid, semnificaţia securităţii se schimbă în Rusia, 
deplasându-se de la înţelegerea modernă, statistă, către discursuri noi 
pluralistice, care pun accentul pe securitatea individuală şi de grup, precum şi 
pe interdependenţa globală. Globalizarea a ajuns în Rusia în modalităţi greu 
de prezis, şi în momente dezagreabile, definind astfel noi imperative pentru 
abordarea mondială a Rusiei, interesul naţional, strategia de securitate şi 
politica externă. 

Analiza politicii externe a Rusiei conduce la cel puţin patru cerinţe, 
consecinţă a globalizării, care conturează politica externă: 

Cerinţa resurselor. În prezent, este tot mai evident că pentru prima dată în 
istoria ei modernă, Rusia nu dispune de resursele necesare pentru a susţine rolul 
său global, în timp ce pârghiile reziduale globale, ca de exemplu, armele nucleare 
şi poziţia sa în Consiliul de Securitate ONU, devin din ce în ce mai ineficiente.  

Cerinţa internă. La o analiză mai atentă, se conturează ideea că 
necesitatea reformei interne joacă un rol major în formularea politicii externe. 
În trecut, raţionamentele geopolitice dominau politica internă şi dictau 
mobilizarea resurselor interne. Rusia de altădată era o ţară care îşi valorifica 
toate resursele în favoarea misiunii externe, astăzi dimpotrivă, politica externă 
este văzută ca subordonată agendei interne. 

Cerinţa economică. Remarcăm că Rusia devine treptat integrată în 
piaţa globală la nivelele statului, elitelor economice, clasei de mijloc şi chiar a 
consumatorilor de masă. 

Cerinţa instituţională. Totuşi, trebuie spus că Rusia este din ce în ce 
mai mult obligată să-şi contureze politica externă în funcţie de instituţiile 
internaţionale, ca de exemplu: NATO, UE, Consiliul Europei sau Organizaţia 
Mondială a Comerţului. 

Aşadar, prima cerinţă cu influenţă asupra politicii externe a Rusiei este 
cerinţa resurselor. Totuşi, trebuie precizat că marea parte a istoriei moderne a 
Rusiei a fost despre obţinerea, controlul şi menţinerea resurselor, mărimea 
teritoriului (care, de asemenea, semnifică adâncime strategică), mărimea 
populaţiei, resursele naturale, potenţialul industrial şi tehnologic. Ritualurile 
securităţii naţionale s-au întemeiat pe mitologia resurselor „inepuizabile”, aşa 
cum s-a demonstrat prin înfrângerea polonezilor în secolul al şaptesprezecelea 
şi în secolele următoare, a suedezilor în secolul al optsprezecelea, a 
francezilor în secolul al nouăsprezecelea şi a germanilor în secolul al 
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douăzecilea. În special în ultimele două exemple, factorii cheie au fost 
adâncimea teritorială, severitatea climei, şi mobilizarea maselor largi de 
populaţie incluzând rezistenţa locală împotriva invadatorilor, în cazul lui 
Napoleon, în secolul al nouăsprezecelea, şi a Germaniei în secolul al 
douăzecilea. Izolarea strategică în timpul Războiului Rece, de asemenea, a 
fost într-o mare măsură o competiţie a resurselor.  

Se poate aprecia că în ultima perioadă, Rusia înfruntă o provocare 
dublă. Mai întâi, resursele s-au dovedit a fi limitate. Creşterea liniară a 
factorilor cantitativi – mărimea teritoriului, industria, cheltuielile militare etc. 
– au limite naturale şi erau nesusţinute până la începutul anilor 1990. Odată 
cu desfiinţarea URSS, Federaţiei Ruse i-au revenit aproximativ 60% din 
teritoriul acesteia şi puţin peste 50% din populaţie. În anii de după desfiinţare, 
forţele armate ruseşti s-au redus la mai puţin de o treime din fosta armată 
sovietică şi contribuţia Rusiei la Produsul Intern Brut (PIB) mondial a scăzut 
de la 8 la 1,5%.1 Chiar dacă Rusia reuşeşte să susţină creşterea economică 
actuală anuală de 4% la 5%, sporind contribuţia sa la 2% din PIB mondial, se 
poate afirma fără reţinere că aceasta este speranţa cea mai optimistă pentru 
următorii 10 la 15 ani. În termeni militari, Rusia nu numai că cheltuieşte mai 
puţin pentru apărare decât oricare naţiune importantă NATO, dar cheltuieşte 
şi mai puţin decât China, India sau Japonia. Politica externă şi de securitate 
rusă trece prin diferite tipuri de crize de mediu şi nu este sustenabilă, date 
fiind limitele de creştere şi lipsa resurselor fizice.  

În al doilea rând, semnificaţia resurselor s-a schimbat în ultima 
perioadă şi multe dintre resursele tradiţionale ale Rusiei şi-au pierdut 
semnificaţia. Un exemplu este forţele strategice nucleare ale Rusiei. Teoretic, 
Rusia este încă în stare să întreţină arsenalul său nuclear, dar cu fiecare an 
care trece, aceasta devine mult mai costisitoare. Astăzi, forţele strategice 
nucleare consumă aproximativ 15% din bugetul apărării, dar numai într-un 
deceniu acestea pot să consume până la 50% din cheltuielile pentru apărare, în 
detrimentul forţelor convenţionale2. Se poate afirma că posesia simplă de 
arme nucleare de către Rusia, aproximativ 1.500, 3.500 sau 5.000 de focoase 
nucleare, nu au împiedicat războiul NATO în Iugoslavia, în 1999, incursiunea 
Cecenă în Daghestan, mai târziu, în acelaşi an, sau luarea de 800 de ostatici în 
Moscova de teroriştii ceceni în octombrie 20023. Aceasta, în schimb, ridică 

                                                 
1 B. Bolotin, Socioeconomic figures for the West and Russia, Mirovaya ekonomikai 
mezhdunarodnye otnosheniya, 1999, no. 8 (august), p. 114. 
2 Alexei Arbatov, Russia's security in a multipolar world, Marshall Center conference 
“Russia and the West at the Millennium”, Moscova, octombrie 2001. 
3 Sergei Medvedev, Rethinking the National Interest: Putin’s Turn in Russian Foreign Policy, 
The Marshall Center Papers, No. 6, p. 32. 
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chestiunea calităţii şi proporţionalităţii resurselor Rusiei în politica mondială. 
Foarte multe dintre acestea sunt în zona hard power şi foarte puţine, în zona 
soft power (mecanisme economice, alianţe politice sau activitate diplomatică). 

În concluzie, pentru prima dată în istoria modernă, Rusia nu dispune 
de resursele adecvate pentru a sprijinii rolul său tradiţional global. De fapt ca 
putere, tradiţional bazată pe resurse eşuează în soluţionarea cu succes a 
provocărilor, deoarece mijloacele majore ale politicii externe a Rusiei par a fi 
de natură virtuală, psihologică. Există, desigur, în Occident, un anumit 
prototip rusesc, o mitologie a Rusiei, o imaginaţie geopolitică profundă a 
Rusiei, care a ocupat întinderi imense, inimaginabile pe extremităţile estice 
ale Europei. Peste secole, Rusia s-a transformat într-o problemă psihologică 
pentru Occident. Spaţiul rus greu de prevăzut, cu stepe şi tătari, ţari şi 
GULAG, a fost întotdeauna în afara limitelor pentru raţionalismul occidental. 
Generând haos şi necazuri, Rusia a stârnit un complex de anxietate în psihicul 
occidental, care în cele din urmă a înrădăcinat Rusia adânc în subconştientul 
Occidentului4. În ameliorarea opoziţiei permanente dintre „noi” şi „ei”, „Ego” 
şi „Id”, „Vest” şi „Est”, „Europa” şi „Asia”, Occidentul a făcut o investiţie 
simbolică a temerii sale faţă de „adversar”, în spaţiul mitic al Rusiei, 
imaginând Rusia ca un rival geopolitic, chiar şi când această ţară a trecut 
printr-un declin evident, economic şi militar.  

Un exemplu, care susţine afirmaţia de mai sus, este povestea unei nave 
de recunoaştere mică rusească Liman – veche de 30 de ani cu un echipaj de 60 
de marinari, navă de spionaj electronic ce aparţinea flotei Mării Negre, 
transformată într-o navă de pescuit care a transportat dispozitive de ascultare, 
nu rachete, în Marea Adriatică, având misiunea de a culege informaţii în 
primele zile ale războiului NATO în Kosovo, în 1999. Pentru câteva zile, o 
navă mică a făcut „valuri mari”, stând în lumina rampei mediei globale ca un 
semn al „răspunsului Rusiei” la atacurile NATO. Cineva poate trece fără să 
observe contrastul izbitor dintre aşteptările geopolitice umflate şi imaginea 
puterii tradiţionale militare a Rusiei şi dimensiunea modestă şi misiunea 
navei, care au dispărut de pe prima pagină a ziarelor imediat după trecerea 
prin Bosfor şi Dardanele.  

Schimbarea în politica externă a Rusiei a fost prea profundă pentru a o 
explica prin motivul simplu al lipsei de resurse; chiar dacă ipotetic, Rusia 
invocă resurse comparabile cu cele controlate de Uniunea Sovietică în 
perioada sa de glorie. Politica sa externă diferă fundamental de cea Sovietică 
şi este, în primul rând, determinată de preocupările interne.  
                                                 
4 Boris Groys, Russia as the subconsciousness of the West,  Utopia and exchange, Moscova: 
Znak, 1993; Sergei, Medvedev, Russia as the Subconsciousness of Finland, Security 
Dialogue, Vol. 30, no. 1, martie 1999, p. 95. 
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A doua cerinţă este cea internă. Motivarea geopolitică a fost 
întotdeauna partea centrală a regimului intern al Rusiei, subordonând politica 
internă şi dictând mobilizarea resurselor interne. Foarte adesea, scopurile 
politicii externe au dictat atenuarea sau asprirea regimului intern. Pe scurt, 
aceasta a fost o ţară care a acordat prioritate misiunilor sale externe. Situaţia a 
început să se schimbe târziu, la sfârşitul anilor 1980, şi în special după 
destrămarea Uniunii Sovietice, în măsura în care preocupările interne au 
devenit primordiale şi politica externă, auxiliară. Schimbarea atitudinii a fost 
formulată de Alexander Solzhenitsyn, care în propunerea sa din 1990, pentru 
reconstruirea Rusiei, a vorbit despre necesitatea de a se „concentra” asupra 
problemelor naţiunii, abandonând proiectele greu de realizat ale politicii 
externe în favoarea dezvoltării interne5. 

Există doi factori principali care evidenţiază „internalizarea” politicii 
externe ruse: o schimbare a mentalităţii şi o schimbare a regimului. Psihologic, se 
poate spune că a fost o modificare parţială a mentalităţii postsovietice. Înainte, 
cetăţeanul sovietic avea o mândrie specială prin faptul că teritoriul URSS 
constituia „o şesime din partea de uscat a lumii”, aşa cum spunea propaganda 
oficială şi se identifica el însuşi cu măreţia şi integritatea teritorială. Ca 
urmare a unei serii de crize ce s-au manifestat în anii 1980 şi 1990, teritoriul a 
început să piardă din semnificaţia sa sacră şi a început să fie privit în termeni 
funcţionali: este folositor, eficient şi sustenabil prin prisma costului? 

În mod evident, aceasta este încă o tendinţă care se opune gândirii a 
peste 500 ani de gândire bazată pe primordialitatea teritorială. Începând cu 
anii 1990, sentimentul public a arătat o resemnare copleşitoare cu privire la 
pierderea teritoriilor „tradiţional ruseşti” ca de exemplu, Crimeea sau 
Kazakstanul de Nord odată cu dezmembrarea URSS, în 1991. Probabil, 
electoratul a fost, în general, doritor „să renunţe” la Cecenia în schimbul păcii 
în timpul primului război Cecen din 1994-1996, în timp ce elitele şi publicul 
larg nu au fost de acord să suporte preţul economic pentru reunificare cu 
„poporul frate” Belarus. În ultimii ani, pilonul integrării Rusiei în economia 
mondială încă este „conducta”, ceea ce a dus la transformarea acesteia în 
esenţă într-un petro-stat. Transformările din ultimul deceniu, în Rusia, au 
determinat apariţia unui capitalism naţional specific, favorizat de interese 
economice şi grupuri de presiune, şi în mare măsură integrate în piaţa globală. 
Întreaga tranziţie a Rusiei, incluzând privatizarea, democratizarea şi 
schimbarea socială, a fost favorizată de grupuri economice puternice, ca de 
exemplu, industria de petrol şi gaze, elita bancară şi financiară, industria 
metalurgică, sectorul de apărare, complexul nuclear industrial şi alte 
                                                 
5 Solzhenitsyn, Alexander Isayevich. Rebuilding Russia: Reflections and Tentative Proposals, 
New York: Farrar, Straus and Giroux, 1991. 
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elemente. Aceste grupuri, împreună cu agenţiile de securitate şi birocraţia de 
stat, au stabilit noile reguli ale jocului. În acest sens, se poate afirma că 
politica externă a Rusiei este în cea mai mare parte, obiectiv definită de 
variabilele economice interne şi de interesele interne pronunţate în favoarea 
menţinerii noilor reguli ale jocului. Chiar dacă interesele economice nu sunt 
întotdeauna transpuse direct în actele de politică externă (ex., în politica 
externă a Rusiei faţă de regiunea Caspică sau faţă de Iraq), acestea creează un 
context dezideologizat, pragmatic, de materializare a politicii, generând mai 
multă predictibilitate pentru politica externă rusă.  

Interesele strategice ale Gazprom în pieţele vestice nu pot configura 
direct politica externă rusă, dar parafrazând o veche zicală despre General 
Motors, „ceea ce este bun pentru Gazprom este bun pentru Rusia”. 

A treia este cerinţa economică. Paralel cu creşterea dimensiunii interne 
în deceniul trecut, politica externă rusă a fost substanţial dezvoltată pe 
criteriul economic. Aceasta nu este în întregime un fenomen complet nou. 
Încă de la luarea deciziei pentru a exporta petrol şi gaz pentru Occident în 
1958, la începutul anilor 1970, Uniunea Sovietică a fost principalul exportator 
de petrol şi alte materialele neprelucrate pe piaţa mondială. Producerea 
armelor nucleare şi chimice, funcţionarea precară din acea perioadă a 
economiei sovietice, „contractul social” al lui Brejnev şi stabilitatea internă 
constantă au fost cumpărate cu „petrodolari”. Aproximativ 200 de miliarde de 
dolari au fost câştigaţi din exporturile de petrol numai între 1973 şi 19856. În 
acelaşi timp, Uniunea Sovietică a fost pentru mult timp un exportator de 
capital. Sprijinul sovietic unor regimuri comuniste sau comerţul între ţările 
din Consiliul pentru Asistenţă Economică Reciprocă (COMECON) bazat pe 
preţuri denaturate poate fi interpretat ca o formă indirectă de export de 
capital7. În acest sens, politica externă sovietică a fost cel puţin parţial 
influenţată de partenerii de comerţ extern, dacă nu de cerinţele economice. 
După colapsul sovietic, variabila economică a devenit importantă în politica 
externă. Economia rusă a devenit mult mai strâns integrată în piaţa globală 
prin diverse interfeţe de la nivelul statului către nivelul particular în creştere, 
de la comerţul cu petrol şi materiale neprelucrate la consumul de masă a 
bunurilor importate, la capitalul firmelor de transport aerian sau export de 
capital uman. Diferenţa faţă de perioada sovietică este proporţia 
angajamentului politic intern la comerţul exterior; în joc, acum, nu sunt numai 
interesele elitelor componente ale regimului, ca de exemplu cele din 
                                                 
6 The Oil Drug, Expert, Moscova, no. 42, 9 noimbrie 1998, p. 41. 
7 Gavrilenkov, Yevgeny and Wolfram Schrettl, Integration into the World Economy: The 
Case of Russia, Sergei Medvedev, Alexander Konovalov and Sergei Oznobishchev (eds.) 
Russia and the West at the Millennium. Hamburg: LITV, 2003. 
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sectoarele petrolului şi băncilor, dar şi noile contracte sociale care implică 
consumul de masă, comerţul „suveică” bazat pe achiziţii din extern – pe scurt, 
noua clasă răsunătoare postsovietică care a făcut tranziţia şi refacerea 
economică posibilă şi care poate să funcţioneze numai într-o economie 
deschisă. Se poate concluziona că pilonul integrării Rusiei în economia 
mondială este „conducta”, care a făcut din aceasta, în esenţă, un „petro-stat”8. 
În linii mari, ceea ce semnifică sectorul petro reprezintă aproximativ 40% din 
veniturile guvernului federal şi 25% din PIB9. Rusia este al treilea producător 
de petrol din lume şi al doilea exportator. Deţine 33% din rezervele de gaze 
naturale din lume şi furnizează 40% din necesarul de gaze naturale ale 
Europei10. Din septembrie 2001, Rusia a fost invitată în mod regulat să ia 
parte la întrunirile OPEC, întrucât această organizaţie se luptă pentru a 
coordona reducerea globală a producţiei. Dintre naţiunile care nu aparţin 
OPEC, Rusia este considerată o cheie forţată în influenţarea preţurilor 
mondiale pentru petrol.  

Alte forme de interdependenţă includ: întoarcerea investitorilor 
occidentali la bursa de valori rusă modernizată, care s-a restabilit complet de 
pe urma şocului din august 1998 şi a performat impresionant în 2002 şi 2003, 
împotriva efectului negativ generat de recesiunea globală; rata exportului de 
capital din Rusia de 15- 20 de miliarde pe an (în 2002-2003 ritmul a scăzut la 
sub 1 miliard pe lună) şi exportul de capital uman. Trebuie menţionat rolul 
social crucial jucat de importul de bunuri de consum cu mişcare rapidă (20 de 
regiuni majore importă aproximativ 40% din toate bunurile)11 şi modelele 
unice ale comerţului transfrontalier care asigură locuri de muncă şi 
subzistenţă zilnică pentru milioane de oameni în teritoriile de frontieră, în 
special în Orientul Îndepărtat şi Nord Vestul Rusiei. 

A patra este cerinţa instituţională. Noua politica externă rusă este 
orientată împotriva reducerii dezvoltării integrate globale şi regionale şi 
pentru afirmarea instituţiilor internaţionale ca actori cheie în afacerile 
mondiale. Politica privind identitatea Rusiei se deosebeşte de tranziţiile din 
majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Est, unde politicile de integrare 
sunt determinate de un deficit de identitate, teama pentru Est şi aspiraţii 
                                                 
8 Peter Rutland, Shifting Sands. Russia’s Economic Development and Its Relations with the 
West, Sergei Medvedev, Alexander Konovalov and Sergei Oznobishchev (eds.) Russia and 
the West at the Millennium. Hamburg: LITV, 2003. 
9 Maria Ignatova, Russia is still living off natural resources, interview with Deputy Prime 
Minister Viktor Khristenko, Izvestiya, 8 June 2001. 
10 Rutland, op. cit.  
11 Alexei Salmin, Domestic actors and foreign policy of the Russian Federation, Sergei 
Medvedev, Alexander Konovalov and Sergei Oznobishchev (eds.) Russia and the West at the 
Millennium. Hamburg: LIT-Verlag, 2003. 
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pentru Occident. Prin contrast, în Rusia nu se manifestă nicio necesitate 
percepută sau un consens intern evident pentru integrare a ţării. Mai degrabă, 
Rusia nu are o concepţie clară cu privire la integrarea în diferite organizaţii. 
Totuşi, în ultimul deceniu, politica externă rusă a fost din ce în ce mai mult 
concepută şi exprimată în funcţie de organizaţiile internaţionale, rezultând în 
instituţionalizarea gândirii politicii externe ruse. Această situaţie este nouă, în 
comparaţie cu istoria modernă rusă şi sovietică. Rusia, unul dintre exemplele 
cele mai perfecte de suveranitate, nu a urmărit niciodată integrarea; politicile 
sale au oscilat de la cucerire şi încorporare (în imperiu rus sau în URSS) la 
dominare imperială (în Pactul de la Varşovia şi/sau COMECON). Integrarea 
în lumea de după cel de-al Doilea Război Mondial s-a realizat ulterior, în 
ciuda, şi adesea împotriva Uniunii Sovietice. Într-o schimbare majoră de 
politică, în primii ani după prăbuşirea URSS, Rusia a căutat să se alăture 
diverselor instituţii internaţionale. În mai 1992, Rusia s-a alăturat Fondului 
Monetar Internaţional şi în iunie 1992, Băncii Mondiale. În februarie 1996, 
Rusia s-a alăturat Consiliul Europei, şi în mai 1997 − Actul de Fondare Rusia 
− NATO a fost semnat în Paris, creând o formulă unică de 16+ 1 (19+1 ca 
urmare a aderării de noi membri la NATO în martie 1999, respectiv 26+1 ca 
urmare a aderării de noi membri la NATO în martie 2004). În decembrie 
1997, ca urmare a trei ani de dispute asupra războiului din Cecenia, UE şi 
Rusia au legiferat Acordul de Parteneriat şi Cooperare. Rusia este membră a 
Organizaţiei Mondiale a Comerţului (WTO), după care a optat pentru a obţine 
calitatea de membru al Organizaţiei pentru Dezvoltare Economică şi 
Cooperare (OECD)12. Urmare a atacurilor din 11 septembrie 2001 şi 
participării la războiul global împotriva terorismului, Rusia, cu sprijin din 
partea preşedintelui Bush, şi-a îmbunătăţit reputaţia în grupul G8.  

Deşi Comunitatea Statelor Independente (CIS) a fost iniţial concepută 
ca cel puţin un „instrument de divorţ civilizat” ale fostelor republici sovietice, 
a inaugurat un cadru multilateral de securitate colectivă, împreună cu Tratatul 
Tashkent din 1992. Cu toate că nu este complet funcţional şi nu este 
irevocabil, acest cadru a devenit un vehicul important pentru politica externă 
rusă. Chiar şi înaintea atacurilor teroriste din 11 Septembrie 2001, Rusia a 
început să folosească CIS pentru aşi promova rolul de lider regional euroasian 
în lupta împotriva terorismului, de exemplu, Rusia a inaugurat Centrul 
antiterorist CIS13.  
                                                 
12 OECD, About OECD, disponibil la:  

http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103 _1_1_ 1_1_1,00.html 
13 Pavel Baev, The CIS: Refusing to Fade Away, The Jamestown Foundation Russia and 

Eurasia Review, Vol. 1, no. 10, 22 October 2002, articol disponibil la:  
http://russia.jamestown.org/ pubs/view/ rer_001_010_001.htm 
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Chiar şi când integrarea şi instituţiile externe au fost percepute ca 
împotriva intereselor Rusiei, Rusia a menţinut un dialog instituţional în 
situaţii de cele mai multe ori nefavorabile, aşa cum a fost cazul cu NATO. Pe 
de o parte, cele două valuri de extindere a NATO şi războiul din Kosovo a 
înstrăinat într-o mare măsură opinia publică rusă de Occident. Dar pe de altă 
parte, aceste chestiuni sensibile au condus la realizarea unui cadru 
instituţional unic NATO − Rusia, care, paradoxal, a devenit una din interfeţele 
cheie ale Rusiei cu Occidentul. În ciuda diferenţelor multiple, Rusia a fost 
angajată în Consiliul de Cooperare Nord-Atlantic (NACC) şi Parteneriatul 
pentru Pace (PfP); în Forţa de Implementare (IFOR) şi Forţa de Stabilizare 
(SFOR) în Bosnia, în Forţa Internaţională de Menţinere a Păcii în Kosovo 
(KFOR); în Consiliul Întrunit Permanent NATO − Rusia (PJC) şi, în prezent, 
în Consiliul NATO Rusia. În anii 1990, a fost o dezvoltare instituţională 
continuă NATO − Rusia; de fapt, multe dintre relaţiile Rusiei cu Occidentul 
au fost concepute în interior şi canalizate în structuri multilaterale. 
Interacţiunea NATO − Rusia ilustrează o schimbare a paradigmei în gândirea 
de securitate rusă: în timp ce în modelul vechi, Rusia a deplâns pretinsele 
pierderi strategice; în noul model instituţional a experimentat politica 
parteneriatului multilateral, chiar şi fără perspectiva calităţii de membru.  

Cerinţele instituţionale sunt, de asemenea, imperative normative, din 
moment ce majoritatea integrărilor la care Rusia este expusă se produc în 
interiorul Occidentului şi sunt parte a hegemoniei morale occidentale.  
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Sistemul de management al informaţiilor medicale, ca element de 
planificare medicală, are ca scop standardizarea şi distribuirea rapidă a 
informaţiilor medicale şi, în mod particular a celor referitoare la pacienţi, 
către personalul medical autorizat, care le poate fructifica, cu succes, şi prin 
utilizarea telemedicinei. 

Telemedicina se acordă, în mod particular, când aria de desfăşurare a 
operaţiilor multinaţionale se află la mare distanţă, iar resursele medicale ale 
Alianţei Nord - Atlantice sunt limitate. Totuşi, se consideră că nu trebuie 
folosită în mod excesiv, pentru a înlocui personalul medical bine instruit şi 
echipat din teatrele de operaţii (TO). De asemenea, se ţine cont şi de faptul că 
întrebuinţarea sa poate fi restricţionată prin executarea măsurilor 
electromagnetice de securitate operaţională.  

Prin implementarea telemedicinei, la nivel multinaţional, se realizează 
consultul medical interdisciplinar şi diagnosticarea la distanţă, conform 
prevederilor Doctrinei NATO a sprijinului medical întrunit aliat. La nivel 
naţional, prin organizarea MIMS, ca un subsistem de transmitere a datelor şi a 
informaţiilor de interes medical în cadrul sistemului informatic integrat al 
Armatei României (SIMED/SISAM), se efectuează, pe lângă cele menţionate 
mai sus, gestionarea datelor cu specific medical şi raportarea acestora.   

Contextul, în care s-a constituit telemedicina, ca parte a MIMS,  
este următorul: 

• în luna iunie a anului 2000, la Cartierul General (HQ) al NATO de 
la Bruxelles, Belgia, a luat fiinţă un Grup de decizie în telemedicină (TMED 
Panel), având ca scop dezvoltarea interoperabilităţii, în domeniu, între 
Naţiunile Membre NATO şi cele NATO/PfP, în vederea utilizării 
telemedicinei de către Forţele dislocate în TO. Iniţiativa a aparţinut Grupului 
de lucru medical general (GM WG) al Comitetului şefilor serviciilor medicale 
militare din NATO (COMEDS); 

• în luna noiembrie a aceluiaşi an, la Washington, Statele Unite ale 
Americii, s-au elaborat documentele de politică în telemedicină şi s-au supus, 
ulterior, aprobării Consiliul Nord - Atlantic (NAC) de la Bruxelles; 

• în luna aprilie a anului 2001, la HQ al NATO de la Bruxelles, s-a 
luat hotărârea de a integra TMED Panel, format deja, în Grupul de lucru al 
MIMS (MIMS WG), tot din cadrul COMEDS; 

• în luna septembrie a anului 2001, la Köln, Germania, s-au definit 
termenii de referinţă în problematică şi s-a decis concentrarea eforturilor 
comunităţii medicale a NATO pe înfiinţarea terminalelor de teleconsultaţie 
medicală din cadrul Facilităţilor Medicale de Tratament (MTF) Rol 1 - 4 şi a 
celor pentru componenta medicală a statului major al Forţei din TO. În acelaşi 
timp, s-a definit teleconsultaţia ca o subcategorie a telemedicinei şi s-au 
stabilit alte 8 subcomitete de lucru; 
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• în luna aprilie a anului 2002, la Luxemburg, s-au purtat discuţii 
asupra ceea ce preconizează, în viitor, în telemedicină, s-a evaluat activitatea 
subcomitetelor de lucru şi s-a concluzionat asupra faptului că telemedicina 
este un proiect pe termen lung, estimat a fi complet realizat în mai mulţi ani 
decât era prevăzut. 

În perioada 2003 - 2007, au avut loc 7 întâlniri ale TMED Panel, în 
care s-au identificat modalităţile de relaţionare clinică pragmatice între 
TMED Panel şi MIMS WG, s-au elaborat cerinţele minime pentru tehnici 
comune de comunicare care să includă consideraţii asupra păstrării intimităţii 
pacientului şi asupra securităţii comunicării şi s-au examinat diferite aspecte 
legale de întrebuinţare a telemedicinei, care pot avea impact în mediul 
multinaţional. Totodată, s-au întocmit Acorduri de Standardizare (STANAG-uri) 
tehnice de tip TMED care au făcut obiectul dezbaterilor în plen ale 
reprezentanţilor Naţiunilor Membre NATO şi ai celor NATO / PfP, în cadrul 
MIMS WG şi al Grupului de lucru pentru structuri, organizare şi proceduri 
medicale militare (MMSOP WG) al COMEDS, precum şi s-a concretizat 
includerea telemedicinei în arhitectura de înaltă tehnologie (IT) a NATO. 

Obiectivele actuale ale telemedicinei, la nivelul anului 2008, constau în: 
• dezvoltarea strategiei teleconsultaţiei, ca instrument de sprijin 

medical al operaţiilor militare ale NATO (fig. 1.); 
• identificarea tuturor aspectelor clinice, care pot fi procesate prin 

teleconsultaţie, şi a beneficiilor, rezultate din acestea, pentru Alianţă; 
• identificarea posibilităţilor IT de sprijin pentru teleconsultaţie; 
• identificarea opţiunilor şi a costurilor aferente, care pot asigura 

capacităţi de teleconsultaţie în orice mediu operaţional. 
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Fig. 1  Direcţia strategică în telemedicină 
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În mod curent, în susţinerea internaţională a interoperabilităţii din 
domeniul telemedicinei, se menţionează, pe lângă Naţiunile Membre NATO 
şi cele NATO / PfP, şi participarea naţiunilor din G - 8, a organizaţiilor 
guvernamentale şi neguvernamentale (NGO) de telemedicină, a asociaţiilor 
naţionale de telemedicină (grupuri de interese speciale tehnologice), a 
industriilor şi a Organizaţiei de Standarde Internaţionale (ISO).  

Spectrul capacităţilor existente de teleconsultaţie (fig. 2.) acoperă: 
• traficul de informaţii medicale prin voce, telefon sau radio; 
• schimbul de cunoştinţe medicale, în mod asincron, prin fax, text 

email cu sau fără ataşament de date şi imagini în formă compresată, 
cum ar fi: filme medicale (MPEG), patologie digitală (JPEG) sau 
radiografie digitală (DICOM); 

• transmisia, în timp real, de tip video – teleconferinţă (VTC); 
• instruirea bazată pe web, sisteme avansate de distribuţie la distanţă 

de Lecţii Învăţate (LL), fluxuri video şi formate multimedia. 
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Fig. 2  Spectrul capacităţilor existente de teleconsultaţie 
 
În ceea ce priveşte gestionarea datelor cu specific medical, aceasta 

presupune înregistrarea şi arhivarea datelor cu specific medical prin stocarea 
şi procesarea informaţiilor medicale, referitoare la pacienţi (istoricul 
afecţiunilor, tratamente administrate etc.) şi la cerinţele operaţionale pentru 
sprijinul medical şi logistic. 

Caracterul standardizat al documentaţiei medicale trebuie să acopere în 
operaţii următoarele domenii: 

• activitatea de asistenţă medicală (examinări, tratamente, intervenţii 
chirurgicale, evacuări medicale etc.); 
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• controlul calităţii asistenţei medicale; 
• procesul de evaluare a capacităţilor medicale; 
• aspectele juridice şi financiar - contabile ale asistenţei medicale; 
• statistica medicală; 
• planificarea aprovizionării medicale şi a sprijinului logistic; 
• traducerea documentaţiei pacientului în limba engleză, mai ales în 

operaţii multinaţionale; 
• documentaţia de resortul Informaţiilor medicale (MEDINT); 
• monitorizarea şi urmărirea pacientului pe întreaga durată a deplasării 

acestuia între diferite MTF. 
Având în vedere caracterul medico - legal al documentaţiei referitoare 

la pacient, aceasta îl va însoţi de-a lungul sistemului de evacuare până la 
facilitatea în care se acordă tratamentul definitiv, cu obligativitatea păstrării 
confidenţialităţii profesionale. În final, copii ale documentelor medicale vor fi 
depuse la memoriul originar al pacientului. 

La rândul său, sistemul de raportare a datelor medicale de tip Comandă 
şi Control (C2) din TO trebuie să fie capabil să schimbe informaţii cu MTF, 
în scopul accesării eficiente şi rapide a resurselor medicale destinate Forţei 
dislocate. Cerinţele raportării medicale şi frecvenţa acesteia sunt condiţionate 
de particularităţile operaţiilor, cum ar fi: mărimea Forţei, componentele 
Forţei, multinaţionalitatea, tempo-ul şi tipul misiunii. 

În funcţie de destinaţia lor, documentele medicale sunt de două tipuri: 
de conducere (proceduri de operare, anexa medicală a Planului de operaţii − 
OPLAN, ordinul fragmentar − FRAGO etc.) şi de execuţie (raportări periodice). 

Raportările pe linie medicală pot fi de rutină sau de necesitate şi se 
realizează prin două forme generice de documente: cereri (de evacuare 
medicală − MEDEVAC, de evacuare strategică − STRATEVAC etc.) şi 
rapoarte de evaluare. Toate documentele medicale vor respecta nivelul de 
confidenţialitate operaţional şi medical. 

În operaţiile multinaţionale, documentele medicale sunt standardizate 
şi stabilite prin procedurile de operare permanente în vigoare pentru misiunea 
respectivă, raportarea respectând înaintarea tipizatelor pe lanţul de comandă. 

Lecţiile învăţate în timpul antrenamentelor, exerciţiilor şi/sau operaţiilor 
sunt importante pentru dezvoltarea şi perfecţionarea structurilor medicale, a 
capacităţilor, a modului de organizare şi a procedurilor folosite. Ca urmare, aceste 
lecţii vor fi incluse în raportările pe linie medicală, în aşa fel încât analiza 
succeselor/insucceselor operaţionale şi punerea în practică a concluziilor să 
contribuie la optimizarea sprijinului medical în misiuni viitoare.  

În final, colectarea şi analizarea conceptelor de telemedicină dezvoltate 
de alte organizaţii, identificarea conceptelor individuale de telemedicină ale 
Naţiunilor Membre NATO şi a celor NATO / PfP, precum şi stabilirea şi 
promovarea “viziunii” în telemedicină, care să acopere întregul spectru al 
conflictului militar, se impun a fi abordate. 
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aspectelor privind planificarea sistemelor, proiectarea şi dezvoltarea, testarea 
şi evaluarea, producerea şi/sau fabricarea, folosirea efectivă de către 
unităţi/mari unităţi şi dezafectarea (casarea) sistemelor (echipamentelor). 
Elementele logisticii trebuie să se dezvolte într-o bază integrată cu toate 
celelalte părţi ale sistemului/echipamentului şi logisticii acestuia. 

Pentru ca logistica să se aplice în mod corespunzător pe toată durata de 
viaţă, trebuie stabilite cerinţele sprijinului logistic în fazele incipiente ale 
proiectării conceptuale. Cerinţele logisticii trebuie specificate iniţial, atât în 
termeni cantitativi, cât şi calitativi. Procesul de evaluare, care este un proces 
iterativ, se realizează prin combinarea de predicţii, analize şi demonstraţii fizice şi 
prin folosirea modelelor fizice în scopul efectuării de teste şi demonstraţii.1 

În procesul de definire şi stabilire a cerinţelor şi de evaluare sistemică 
apare necesitatea identificării mărimilor cantitative (indicatorilor) 
corespunzătoare ale logisticii sistemului. Aceste mărimi pot varia de la un 
sistem la altul, după cum nevoile unităţilor/marilor unităţi şi cerinţele 
misiunilor vor varia de la o situaţie la alta. În plus, pot exista mai mulţi factori 
pentru fiecare situaţie. În continuare vom introduce câţiva factori (indicatori) 
cantitativi aplicabili în dezvoltarea şi evaluarea logisticii şi infrastructurii 
sprijinului logistic al unui sistem. Sunt foarte importanţi factorii de fiabilitate 
şi mentenanţă, factorii de sprijin al aprovizionării, factorii de testare şi 
susţinere/sprijin a echipamentelor, factorii organizatorici, factorii de 
manipulare şi transport, factorii economici şi factorii de eficacitate etc. 
Frecvenţa lucrărilor de mentenanţă pentru un echipament este dependentă de 
fiabilitatea acestuia. În general, când fiabilitatea sistemului creşte, frecvenţa 
mentenanţei va descreşte şi invers când frecvenţa mentenanţei va creşte 
fiabilitatea sistemului descreşte. În continuare vor fi definiţi unii dintre 
factorii-cheie cantitativi ai fiabilităţii folosiţi în procesele de proiectare a unui 
echipament/sistem şi pentru determinarea cerinţelor sprijinului logistic. 

Fiabilitatea este probabilitatea ca un sistem sau produs să funcţioneze 
într-o manieră satisfăcătoare pentru o perioadă de timp dată când acesta este 
folosit în condiţiile de operare specificate. Funcţia de fiabilitate R(t)2 este:  

( ) ( )tFtR −=1  
unde F(t) este probabilitatea ca sistemul să se defecteze în timpul t. 

F(t) este funcţia de distribuţie a defectărilor sau funcţia de "nefiabilitate". 
Dacă variabila aleatoare t are o funcţie de densitate f(t), atunci expresia 
fiabilităţii este: 

dttftFtR
t
∫
∞

=−= )()(1)(  

                                                 
1 Benjamin S. Blanchard, Logistics engineering and management, fifth edition, PRENTICE 
HALL, Upper Saddle River, New Jersey 07458. 
2 Eugen Siteanu, Petru Bedroş, Ilie Gheorghe, Fiabilitatea produselor tehnice, Editura 
Aisteda, Bucureşti, 2000, p. 17. 
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Dacă timpul de defectare este descris de o funcţie de densitate 
exponenţială, atunci: 

θ

θ

t

etf
−

⋅=
1)(  

unde θ este media de viaţă, t este perioada de timp şi e este baza 
logaritmului natural (2,7183). Fiabilitatea în funcţie de timp este: 

∫
∞ −−

=⋅⋅=
t

tt

edtetR θθ

θ
1)(  

Media de viaţă (θ) este media aritmetică a timpilor de viaţă a tuturor 
produselor considerate. Media de viaţă (θ) din funcţia exponenţială este 
echivalentă cu timpul mediu dintre defectări (MTBF). Astfel, 

tM
t

eetR ⋅−−
== λ)(          (1) 

unde λ este rata defectării instantanee şi M este MTBF. Dacă un 
echipament/sistem are o rată constantă de defectare, fiabilitatea acestuia în 
media sa de viaţă este aproximativ 0,37. Cu alte cuvinte există o probabilitate 
de 37% pentru care sistemul va depăşi media sa de viaţă fără să se defecteze. 
Media de viaţă şi rata defecţiunilor sunt date de:  

θ
λ 1
=  

Figura 1 prezintă funcţia exponenţială a fiabilităţii (timpul este dat în 
unităţi de t/M). 

În graficul din figură se prezintă funcţia de fiabilitate ca o distribuţie 
exponenţială, care este specifică perioadei de utilizare a echipamentelor la 
unităţi. Caracteristicile de distribuţie ale defecţiunilor diferitelor echipamente 
variază considerabil în funcţie de folosirea acestora. De asemenea, distribuţia 
defecţiunilor componentelor mecanice este diferită faţă de cea a 
componentelor electronice. În multe situaţii, distribuţia Weibull s-a dovedit 
mai realistă. Există diferite funcţii de densitate: distribuţia normală, 
binomială, exponenţială, Poisson, gamma, şi Weibull3. 

Rata defecţiunilor (rata fiecărei defecţiuni) apărute într-un interval de 
timp specificat este denumită rata defecţiunilor pe acel interval. Rata 
defecţiunilor (λ) are expresia: 

efunctionardeoredetotalnr

defectiunidenumarul

.
=λ  

                                                 
3 Recomandăm două referinţe bibliografice: (1) Ireson, W.G., and C.F. Coombs, Eds., 
Handbook of Reliability Engineering and Management , McGraw-Hill Book Co., New York, 
N.Y., 1988; (2) Knezevic, J., Reliability, Maintainability, and Supportability: A Probabilistic  
Approach, McGraw-Hill Book Co., New York, 1993. 
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Fig. 1  Funcţia exponenţială negativă a fiabilităţii 
Sursa: Benjamin S. Blanchard, Op.cit. 

 
Rata defecţiunilor poate fi exprimată în defecţiuni pe oră, în procente 

de defecţiuni pe 1000 de ore, sau defecţiuni pe 1 milion de ore. Ca exemplu, 
să presupunem că din 10 componente testate în condiţii de operare specifice 
(componente care nu sunt reparabile) s-au defectat următoarele: componenta 1 
s-a defectat după 80 ore; componenta 2 s-a defectat după 135 de ore; 
componenta 3 s-a defectat după 130 ore; componenta 4 s-a defectat după 330 
de ore; Componenta 5 s-a defectat după 525 ore. Cunoscând cele cinci 
defecţiuni şi timpul total de operare de 1200 ore, valoarea calculată a ratei 
defecţiunilor pe oră este: 

 

)6(0041,0
2001
5

==λ  

 
La determinarea ratei globale de defectare, pentru estimarea acţiunilor 

de mentenanţă corectivă (frecvenţa mentenanţei corective), trebuie avute în 
vedere toate defecţiunile sistemului: defecţiunile iniţiale, căderile datorate 
defectelor de fabricaţie, căderile datorate operatorului şi erorilor de 
mentenanţă etc. Rata globală a defecţiunilor trebuie să ia în consideraţie toţi 
factorii care pot face ca sistemul să fie inoperabil când, de fapt, este necesară 
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funcţionarea satisfăcătoare a sistemului. Dacă acceptăm o distribuţie 
exponenţială negativă, rata defecţiunilor este relativ constantă în timpul 
funcţionării normale a sistemului. Atunci când este produs un echipament, iar 
sistemul intră pentru prima oară în uz, există, la început, în mod obişnuit, un 
număr mai mare de defecţiuni datorate variaţiilor şi nepotrivirii 
componentelor, proceselor de fabricaţie etc. Rata defecţiunilor iniţiale este 
mai mare decât cea anticipată, dar descreşte treptat şi se stabilizează în timpul 
perioadei de depanare sau ardere, ilustrată în Figura 2. Când sistemul ajunge 
la o anumită vechime, spre sfârşitul vieţii acestuia, există o perioadă de 
"uzură" ("oboseală") când rata defecţiunilor creşte. Porţiunea B a curbei din 
Figura 2 reprezintă regiunea de rată constantă a defecţiunilor, unde sunt 
valabile legile defectării exponenţiale (Poisson). 

 
 
 
λ 
 
            A                 B                               C 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         t 
 
 

Fig. 2  Curba tipică a ratei defecţiunilor 
 
NOTĂ:  

A - Porţiunea de scădere a ratei de defectare, perioada de mortalitate infantilă în 
care au loc activităţi de depanare 

B - Porţiunea ratei constante de defectare corespunde legii exponenţiale de defectare 
C - Porţiunea de creştere a ratei de defectare, perioada de uzură a sistemului / 

echipamentului în care sunt necesare activităţi de mentenanţă 
 
Figura 2 ilustrează anumite relaţii comparative. De fapt curba poate 

varia considerabil în funcţie de tipul sistemului şi de profilul său operaţional. 
În plus, dacă sistemul se modifică continuu dintr-un motiv sau altul, rata 
defecţiunilor poate să nu fie constantă. În orice caz, graficul poate furniza o 
bază bună ţinând seama de tendinţa ratei defecţiunilor într-o bază aproximativă. 

Curba în formă de albie care exprimă dependenţa de timp a ratei de defectare 
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Reţelele în serie, după cum se arată în figura 3, reprezintă probabil cea 
mai uzuală relaţie şi este cel mai simplu de analizat. Într-o reţea serială, toate 
componentele trebuie să lucreze într-o manieră satisfăcătoare pentru ca 
sistemul să funcţioneze corect. Presupunând că un sistem conţine Subsistemul 
A, Subsistemul B şi Subsistemul C, fiabilitatea sistemului este dată de 
produsul fiabilităţilor pentru subsistemele individuale şi poate fi exprimată 
prin relaţia: 

 
))()(()( CBA RRRReafiabilitat =                (2) 

 
De exemplu, presupunem că un sistem electronic conţine un 

transmiţător, un receptor şi o sursă de alimentare. Fiabilitatea transmiţătorului 
este 0,85, fiabilitatea receptorului este 0,93, şi fiabilitatea sursei de alimentare 
este 0,97. Fiabilitatea totală pentru sistemul electronic este: 

766785,0)97,0)(93,0)(85,0( ==SR  
Dacă un sistem cu configuraţie în serie urmează să opereze pe o 

perioadă de timp specificată, atunci poate fi dedusă fiabilitatea întregului 
sistem. Înlocuind ecuaţia (1) în ecuaţia (2) se obţine: 

 
t

S
neR )....( 1 λλλ +++−

=             (3) 
 
 
 
 
  

Fig. 3  Reţea în serie 
 
Să presupunem că un sistem în serie conţine patru subsisteme şi, 

conform specificaţiilor, va funcţiona 1000 ore. Cele patru subsisteme au 
următoarele MTBF: Subsistemul A, MTBF=6000 ore, Subsistemul B, 
MTBF=4500 ore, Subsistemul C, MTBF=10500 ore, Subsistemul D, 
MTBF=3200 ore. Ne-am propus să determinăm fiabilitatea totală pentru 
sistemul în serie unde: 

λA = 0,000167; λB=0,000222; λC=0,000095; λD=0,000313. 
Fiabilitatea totală pentru reţeaua în serie este dată de ecuaţia (3), în 

care înlocuim valorile de mai sus şi rezultă: 
 

4507,0)1000)(000797,0( == −eR  

A B C intrare ieşire 
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Aceasta înseamnă că probabilitatea de supravieţuire a sistemului (adică 
fiabilitatea) pentru 1000 ore este de 45%. Dacă cerinţele se reduc la 500 ore, 
fiabilitatea va creşte la aproximativ 67%. 

Reţelele în paralel sunt acelea în care un număr de componente 
identice sunt în paralel şi în care, pentru a conduce la căderea totală a 
sistemului, toate componentele trebuie să se defecteze. O reţea paralelă cu 
două componente este prezentată în Figura 4. Sistemul va funcţiona fie dacă 
funcţionează A sau B, fie dacă funcţionează amândouă, iar fiabilitatea este 
exprimată prin relaţia: 

 
))(()( BABA RRRRReafiabilitat −+=        (4) 

 
 
 
 
     
 
 

Fig. 4.  Reţea paralelă 
 
Pentru un sistem cu n componente identice, legate în paralel, 

fiabilitatea are expresia: 
nRReafiabilitat )1(1)( −−=  

Reţelele paralele redundante sunt folosite în primul rând pentru a 
îmbunătăţi fiabilitatea sistemului. 

Prin definiţie, mentenanţa preventivă înseamnă acţiunile programate 
necesare menţinerii sistemului la un nivel specificat de performanţă. Aceasta 
include inspecţii periodice, activităţi de service, calibrare, monitorizarea 
condiţiilor şi/sau înlocuirea componentelor critice, precum şi întreţineri tehnice.  

Mentenanţa reprezintă acţiunea de diagnosticare şi reparare sau de 
prevenire a căderilor (defectărilor) unui sistem. Timpul acordat mentenanţei 
este format din însumarea timpilor afectaţi acţiunilor individuale, asociate cu 
acţiunile de mentenanţă corectivă şi preventivă pentru un sistem sau un 
produs. Mentenabilitatea reprezintă măsura uşurimii şi a rapidităţii cu care 
poate fi întreţinut şi/sau reparat un sistem şi se măsoară prin valoarea timpului 
necesar îndeplinirii acţiunilor de mentenanţă efectivă. În continuare sunt definiţi 
numai câţiva din cei mai utilizaţi parametri de timp ai mentenabilităţii.  

Timpul mediu de mentenanţă corectivă (MCt). De fiecare dată când un 
sistem se defectează, este necesară o serie de lucrări pentru a repara sau a 
readuce sistemul în stare operaţională. Aceşti paşi conţin detectarea 

Intrare Ieşire 

A 

B 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 220

defecţiunilor, izolarea defecţiunii, dezasamblarea pentru a avea acces la 
articolul defect, repararea şi aşa mai departe. Completarea acestor paşi pentru 
o defecţiune dată constituie un ciclu de mentenanţă corectivă. 

Dacă există o distribuţie în funcţie de frecvenţă a timpilor de reparare, 
se poate trasa histograma valorilor timpului în minute şi frecvenţa de apariţie. 
Prin determinarea punctului de mijloc pentru fiecare interval-clasă, se poate 
construi un poligon al frecvenţei. Acesta ne dă o indicaţie a formei distribuţiei 
probabilităţii timpilor de reparaţie pentru sistemul respectiv. 

Funcţia de distribuţie a probabilităţilor pentru timpul de reparaţie poate 
lua una dintre cele trei forme cunoscute: 

a) distribuţia normală, care se aplică în general activităţilor de 
mentenanţă şi acţiunilor de reparare relativ uşoare, cum ar fi un simplu proces 
de schimbare şi înlocuire care necesită o perioadă fixă de timp pentru a-l 
îndeplini, eventual cu o variaţie de timp foarte mică; 

b) distribuţia exponenţială, care se aplică în general echipamentelor cu 
excelente capabilităţi de testare proprii şi un concept de reparare prin 
demontare-înlocuire, rata mentenanţei fiind constantă; 

c) distribuţia normal-logaritmică, care se aplică majorităţii activităţilor 
legate de mentenanţă şi acţiunilor de reparare, unde timpul de efectuare a 
activităţilor şi frecvenţele variază; experienţa a arătat că în majoritatea 
cazurilor distribuţia timpilor de mentenanţă pentru sisteme şi echipamente 
complexe este normal-logaritmică. 

Pe măsură ce au loc acţiuni de mentenanţă corectivă şi sunt 
reprezentate grafic punctele corespunzătoare sistemului în discuţie, curba 
poate lua forma unei distribuţii normale. Curba este definită de media 
aritmetică ( X sau CtM ) şi deviaţia standard (σ).  

Deviaţia standard (σ) măsoară dispersia valorilor timpului de mentenanţă. 
Când se calculează o abatere standard, este convenabil să construim un tabel care 
să dea abaterile pentru fiecare moment de timp al procesului.  

Deviaţia standard (σ) a unei curbe de distribuţie normală simplă poate 
fi determinată astfel: 
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Media timpului de mentenanţă preventivă ( M p − Mean preventive 

maintenance time). Mentenanţa preventivă conţine acţiunile dorite pentru a 
menţine un sistem la un nivel specific de performanţă şi care poate include 
unele funcţiuni cum ar fi inspecţia periodică, service-ul, reprogramarea 
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punctelor critice, calibrarea, analiza în detaliu a modului de reparaţie s.a.m.d. 
M pt este media timpului care a trecut pentru a perfecţiona preventiv sau 
reprograma punctul de mentenanţă. 

Media activă a timpului de mentenanţă corectat (Mct − median active 
corrective maintenance time). Media timpului de mentenanţă este valoarea care 
împarte toate valorile în care sistemul nu mai poate fi utilizat aşa ca 50% este egal 
sau mai mic decât media şi 50% este egal sau mai mare decât media. Media ne va 
da frecvent cea mai bună localizare a datelor de încercare. 

Media activă a timpului de mentenanţă preventiv (Mpt − Median active 
preventive maintenance time). Media activă a timpului de mentenanţă preventiv 
se determină folosind aceleaşi aproximări ca la calcularea Mct. şi Mpt. 

Media activă a timpului de mentenanţă (Mmax− Mean active maintenance 
time). Mmax este media timpului de acţiune necesar pentru a perfecţiona 
programarea (preventiv) şi neprogramarea (corectiv) mentenanţei. Aceasta 
exclude timpul de întârziere logistică şi timpul de întârziere administrativ. 

Maximul activ corectat al timpului de mentenanţă (Mmax−maximum 
active corrective maintenance time). Mmax poate fi definit ca valoare a 
mentenanţei sistemului care nu mai poate fi utilizat mai departe unde un 
procent specific al tuturor acţiunilor mentenanţei poate fi considerat ca fiind 
complet. Mmax este prezentat pentru prima dată pe distribuţia logaritmică 
normală şi 90 sau 95% sunt în general considerate ca valori specifice. 

Dacă timpii de mentenanţă au distribuţie logaritmică normală Mmax nu 
pot fi derivaţi direct prin folosirea valorilor de mentenanţă observate. De 
altfel, prin atribuirea logaritmică a fiecărei valori distribuţia rezultată devine 
normală, facilitând uzul datelor într-o manieră identică cu cazul normal. 

Timpul de întârziere logistică (LDT − logistic delay time) se referă la 
timpul de mentenanţă în care sistemul nu mai este capabil a fi utilizat 
(aşteptarea pentru ca o parte a pieselor de schimb să devină disponibilă, 
aşteptarea pentru disponibilitatea unui loc al echipamentului test în ordinea 
mentenanţei performate, aşteptarea pentru transport, aşteptarea pentru 
utilizarea cerinţelor facilităţilor de mentenanţă etc.). LDT nu include timpii 
activi de mentenanţă dar constituie un element major al tuturor timpilor de 
mentenanţă în care sistemul nu mai e capabil sa fie utilizat (MDT). 

Timpul de întârziere administrativ (ADT−administrative delay time) se 
referă la acea parte din timpul în care sistemul nu mai este capabil a fi utilizat 
în timpul în care mentenanţa este întârziată din motive naturale administrative 
(priorităţi de asistare personale, muncă dificilă, modificări de organizare etc). 
ADT nu include timpii activi de mentenanţă dar frecvent constituie un 
element important al întregului timp de mentenanţă în care sistemul nu mai 
este capabil a fi utilizat (MDT). 
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Timpul de mentenanţă în care sistemul nu mai este capabil a fi utilizat 
(MDT − Maintenance downtime). Timpul de mentenanţă în care sistemul nu 
mai este capabil a fi utilizat constituie întregul timp care trece şi de care este 
nevoie (când sistemul nu este operaţional) pentru a repara şi restabili  sistemul 
la întreaga lui capacitate şi /sau pentru reintrarea sistemului în aceste condiţii. 
MDT include timpul de mentenanţă activ mediu ( M ), timpul de întârziere 
logistic (LDT) şi timpul de întârziere administrativ (ADT). Media sau 
mijlocul valorii se calculează în funcţie de timpul necesar fiecărei funcţii şi de 
frecvenţele asociate (similar cu aproximarea utilizată în determinarea lui M ). 

 
Factorii de muncă pe oră a mentenanţei 
Un obiectiv este de a obţine cel mai bun echilibru dintre timpul 

consumat, timpul de muncă şi îndemânarea personală la cel mai mic cost de 
mentenanţă (întreţinere şi reparare).  

Măsurile de mentenabilitate nu sunt importante numai pentru factori, 
cum ar fi Mct şi MDT, ci şi pentru timpul de muncă ca element. Astfel, 
trebuiesc luate următoarele măsuri: 

1.  mentenanţa muncii cu ora per sistem de operare cu ora (MMH/OH); 
2.  mentenanţa muncii cu ora per ciclul de operare al sistemului 

(MMH/ciclu); 
3.  mentenanţa muncii cu ora per lună (MMH/luna); 
4.  mentenanţa muncii cu ora per acţiunea de mentenanţă (MMH/MA). 
Oricare din aceşti factori pot fi specificaţi în termeni de valoare medie. 
 
Factorii de frecvenţă ai mentenanţei 
Bazându-ne pe aceste discuţii atât de aprofundate se observă că 

fiabilizarea şi mentenabilitatea au legătură foarte strânsă. Factorii de 
fiabilizare MTBF şi λ reprezintă baza pentru determinarea frecvenţei 
mentenanţei corective. Acordurile de mentenabilitate împreună cu 
caracteristicile din design-ul sistemului aparţin minimizării cerinţelor de 
mentenanţă corectivă ale sistemului când sunt asumate stările operaţionale de 
mai târziu. Acestea reprezintă aria cerinţelor de fiabilitate şi mentenabilitate 
care îi conferă sistemului mai multă compatibilitate şi suport/sprijin mutual. 

În asociere cu mentenanţa corectivă, aspect al sprijinului/suportului 
sistemului, mentenabilitatea realizează înţelegeri cu caracteristicile design-
ului care minimizează cerinţele mentenanţei preventive ale acelui sistem. 
Uneori cerinţele mentenanţei preventive au fost adăugate cu obiective de 
îmbunătăţire a sistemului de fiabilizare (ex. reducând defectele prin selectarea 
specifică a componentelor care înlocuiesc timpii de proiectare). Oricum, 
introducerea mentenanţei preventive poate aduce prejudicii costurilor 
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moderate dacă nu sunt controlate cu atenţie. Suplimentar, mai uşor de realizat 
pentru foarte multă mentenanţă preventive (particular pentru sistemele 
complexe/producţie) are un efect de scădere a fiabilităţii sistemului, atunci 
când defectele sunt frecvent induse în proces. Din acest motiv un obiectiv al 
mentenabilităţii este de a promova cel mai bun echilibru dintre mentenanţa 
corectivă şi mentenanţa preventivă la cele mai mici costuri. 

Media de timp dintre lucrările de mentenanţă (MTBM − mean time 
between maintenance) este media de timp dintre toate acţiunile de mentenanţă 
(corective şi preventive) şi poate fi calculată astfel: 

 
MTBM = 

MTBMpMTBMc /1/1
1
+

 

 
unde MTBMc este intervalul mediu al mentenanţei neprogramate 

(corective) şi MTBMp este intervalul mediu al mentenanţei programate 
(preventive). 

 
Media de timp dintre înlocuiri (MTBR − mean time between replacement). 

MTBR, este un parametru major în determinarea cerinţelor aprovizionării 
pieselor de schimb. În multe ocazii, acţiunile corective şi preventive de 
mentenanţă sunt realizate fără cerinţa generată de înlocuirea unei parţi 
componente.  

În esenţă, MTBR este un factor important aplicat în ambele activităţi 
de mentenanţă corective şi preventive implicând înlocuirea piesei, şi este un 
parametru cheie în determinarea logistică a cerinţelor suport. Un obiectiv al 
mentenabilităţii în proiectarea sistemului este de a maximiza MTBR acolo 
unde este posibil. 

 
Factorii de cost ai mentenanţei 
Pentru multe sisteme/produse costul mentenanţei constituie un 

segment major pentru costul total al ciclului de viaţă. În plus, experienţa a 
indicat că şi costurile mentenanţei au un important impact prin proiectare şi 
prin deciziile luate de la un capăt la altul la fiecare nivel al 
proiectării/dezvoltării sistemului. Astfel este esenţial ca şi costul întregului 
ciclu de viaţă să fie considerat ca un parametru major de proiectare începând 
cu definirea cerinţelor sistemului. 

Un interes particular este aspectul economic în realizarea acţiunilor 
mentenanţei. Cu alte cuvinte mentenabilitatea este direct legată de 
caracteristicile proiectării sistemului a căror ultime rezultate vor fi realizate la 
nivelul minim de cost total. 
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Când luăm în considerare costul mentenanţei următorii indici de 
costuri au legătură cu criteriile de proiectare ale sistemului: 

1. Cost per acţiunea de mentenanţă ($/MA) 
2. Costul mentenanţei per oră de operare a sistemului ($/ora) 
1. Costul mentenanţei per lună ($/luna)  
2. Costul mentenanţei per misiune sau segment de misiune ($/misiune) 
3. Rata costului mentenanţei pe costul total al ciclului de viaţă. 
Factorii care sprijină aprovizionarea  
Sprijinirea aprovizionării include piesele de schimb şi inventarele 

(loturile) necesare pentru realizarea acţiunilor de mentenanţă neprogramate şi 
programate. La fiecare nivel de mentenanţă trebuie să se determine tipul 
pieselor de schimb  dat de tipul de piese de schimb (prin numărul de cod al 
piesei fabricate) şi de cantitatea de repere necesare a fi cumpărate şi stocate. 
De asemenea, este necesar să se ştie cât de des trebuie să fie comandate 
diferite articole (piese/repere) şi numărul de articole/piese care trebuie să fie 
procurate într-o tranzacţie de achiziţie de piese. 

Cerinţele pentru piesele de schimb se bazează iniţial pe conceptul de 
mentenanţă al sistemului (echipamentului) şi sunt definite ca subsecvenţe şi 
justificate prin analiza suportabilităţii (SA) logisticii (LSA). În esenţă, 
cantităţile de piese de schimb reprezintă o funcţie a ratelor cerinţelor 
(cererilor) şi cuprind  consideraţii ca: 

1.  Piese de schimb şi părţi (subansambluri) reparate necesare înlocuirilor 
pe timpul lucrărilor/acţiunilor de mentenanţă corectivă şi preventivă. Piesele de 
schimb şi subansamblurile pot fi reparabile sau nereparabile. 

2.  Un nivel suplimentar de stoc de piese de schimb pentru reparare prin 
înlocuire în procesul de mentenanţă. Dacă există o întoarcere a reperelor în 
atelierul de mentenanţă intermediar sau la depozitul (uzina) care aşteaptă 
repararea, acele repere evident că vor fi reciclate pentru acţiuni de mentenanţă 
subsecvenţiale. În rezolvarea acestei probleme, capacitatea test a echipamentului, 
personalul şi impactul direct al facilităţilor mentenanţei influenţează timpii de 
mentenanţă şi cantitatea suplimentară de piese de schimb necesare. 

3.  Un nivel suplimentar de stoc de piese de schimb şi subansambluri 
reparate pentru a compensa timpii de determinare a procurării sunt ceruţi 
pentru achiziţionarea reperelor. De exemplu, data de predicţie poate indica că 
acţiunile de cerere a 10 lucrări de mentenanţă pentru înlocuirea unui reper cert 
va necesita o perioada de 6 luni şi va lua 9 luni pentru a căpăta piesele de la 
aprovizionare. Se ridică o singură întrebare. Aceste subansambluri reparate 
suplimentar vor putea acoperi nevoile operaţionale când deja compensarea 
determină un timp de aprovizionare lung? Cantităţile suplimentare vor fi, 
bineînţeles, permanent în schimbare. 
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4.  Un nivel suplimentar de stoc de piese de schimb pentru a compensa 
piesele nereparabile sau deşeurile pieselor reparate. Reperele reparate 
întorcându-se în atelierul de mentenanţă intermediar sau în depozit sunt câteodată 
nereparabile (i.e. de nereparat) deoarece în timpul inspecţiei a fost decis că reperul 
nu a fost fezabil economic pentru a fi reparat. Nerepararea va fi o schimbare 
dependentă de modul de utilizare al echipamentului, de modul de mânuire, de 
condiţiile de mediu şi de capacitatea de organizare. O creştere a ratei de 
nereparare va determina în general o creştere a nevoilor de piese de schimb. 

 
Probabilitatea de succes a aprovizionării cu piesele de schimb 
Presupunem că o singură componentă (piesă de schimb) cu o fiabilitate 

de 0,8 (pentru un timp t) a fost înlocuită din cauza defectării şi a fost returnată 
şi cumpărată. Determinarea succesului probabil al sistemului pentru o piesă 
de schimb disponibilă în timp t se bazează pe existenţa întâmplătoare a 
defecţiunilor şi are o distribuţie exponenţială. 

Această situaţie este similară cu cazul unei componente în funcţiune şi 
alteia în paralel aflată în aşteptare (i.e. redundanţa standby). Expresia 
probabilităţii de succes devine: 

 
P = e-λt + (λt) e-λt 
 
Este importantă determinarea  probabilităţii de a găsi defecţiunile lui x 

dacă acel reper trebuie să funcţioneze un timp t de ore, şi fiecare defecţiune 
este corectată pe măsură ce este descoperită (în timp ce fiecare reper este înlocuit). 

Mai există foarte mulţi cuantificatori ai logisticii pe care, însă, nu îi 
vom trata în totalitate, ci doar îi vom enumera: probabilitatea de completare a 
misiunii; determinarea cantitativă a părţii pieselor de schimb; consideraţii 
privind inventarul; factorii de transport, împachetare şi mânuire; factori ai 
echipamentului de testare şi sprijin; factorii organizaţionali; factorii de 
facilitate; factori software; sistemul de factori informaţionali şi tehnici; factori 
de disponibilitate; factori economici; factori de eficienţă. 

Nomogramele simplifică mult determinarea cantităţilor pieselor de 
schimb, care altfel ar trebui să se efectueze matematic. Nomograma nu numai 
ca simplifica soluţiile pentru piesele de schimb de bază dar şi pentru 
necesităţile disponibile, promovează informaţii care pot fi adăugate în 
evaluarea unor moduri alternative de proiectare în termenii pieselor de schimb 
şi în determinarea ciclurilor de aprovizionare.  

Despre consideraţiile privind inventarul (lotul) ne vom opri în primul 
rând asupra cererilor de aprovizionare (piese de schimb) şi asupra mărimii 
stocului de piese de schimb. Se cunoaşte ciclul teoretic al aprovizionării, 
pentru un anumit reper, şi de aceea vom aminti numai câteva detalii: în 
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funcţie de timp (în zile) se reprezintă în coordonate rectangulare: cantitatea 
reperelor din stoc, ciclul de cerere-aprovizionare, timpul de procurare a 
pieselor cerute, timpul consumat pentru primirea pieselor necesare 
completării stocului, nivelul stocul de siguranţă şi nivelul de siguranţă şi 
punctele de cereri de aprovizionare. 

În realitate creşterea nu este întotdeauna constantă (reprezentată printr-
un segment de dreaptă), iar cererile de piese conduc la modificarea ciclului de 
cerere-aprovizionare, ceea ce ne obligă la reprezentarea unui ciclu real de 
aprovizionare (cerere-aprovizionare) şi a unui ciclu real de inventar. 

Factorii de transport, împachetare şi mânuire (manipulare) reprezintă 
factori majori în infrastructura de sprijin logistic şi mentenanţă. Solicitările de 
transport includ deplasările de resurse umane şi materiale în susţinerea 
operaţiilor şi activităţilor de mentenanţă, de la un loc (raion) la altul. Pentru 
evaluarea efectivă a transportului trebuie ţinut cont de următorii factori: 

1. Ruta (itinerarul) de transport (distanţa, numărul de ţări, obiceiurile 
întâlnite, factorii sociali, economici şi politici etc.) 

2. Capabilitatea sau capacitatea de transport (volumul de marfă 
transportat, numărul de sarcini, tone/km, frecvenţa transportului, modurile de 
transport, formele legale etc.) 

3. Timpul de transport (opririle scurte faţă de opririle lungi, timpul de 
decizie, timpul de transport per unitate etc.) 

4. Costul transportului (cost per unitatea de transport, costul 
transportului per km sau pe tonă, costul de împachetare sau mânuire etc.) 

Modurile de bază de transport includ transportul pe calea ferată, 
transportul aerian, transportul pe apă, transportul auto şi prin conducte. De 
asemenea sunt posibile variate combinaţii ale acestor moduri, care pot fi 
categorisite ca intermodale. 

Factorii organizaţionali sunt de mare interes pentru susţinerea 
logistică. Dintre aceşti factori trebuie să-i luăm în consideraţie pe următorii: 

1. Timpul de muncă direct în domeniul mentenanţei, pentru fiecare 
categorie de personal, sau nivel de performanţă, tradus în 
performanţa activităţilor de mentenanţă ale sistemului. 

2. Timpul de muncă solicitat indirect pentru activităţile de susţinere a 
mentenanţei sistemului. 

3. Rata de uzură individuală sau totală (în procente). 
4. Rata de antrenament personală sau zilele de muncă de antrenament 

per anul sau luna sistemului de operare şi susţinere. 
5. Numărul acţiunilor de mentenanţă, proceselor de muncă ordonate pe 

unitatea de timp (săptămână, lună, sau an) şi timpul  mediu cerut 
pentru ordonarea proceselor de muncă. 

6. Timpul mediu de întârziere administrativă, sau timpul mediu de când un 
produs tehnic este destinat pentru mentenanţă până la momentul când 
mentenanţa activă a acestui produs tehnic începe efectiv. 
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Facilităţile reprezintă solicitările pentru susţinerea activităţilor ţinând 
de asigurarea sarcinilor ce depind de mentenanţa activă cu condiţia 
înmagazinării funcţiilor de reparaţie şi rezervă (asigurare a rezervelor) şi cu 
condiţia înglobării funcţiilor administrative complementare. Astfel, cantităţile 
specifice măsurate asociate cu facilităţile se pot schimba semnificativ de la un 
sistem la altul, următorii factori fiind consideraţi relevanţi în multe situaţii: 

1. Timpul de proces pentru un produs tehnic sau timpul de întoarcere 
(TAT), (timpul necesar procesului de mentenanţă al unui produs tehnic, 
considerat prin întoarcerea tuturor operaţiunilor). 

2. Utilizarea facilităţilor (procentul de timp utilizat din totalul de timp 
avut la dispoziţie; procentul de utilizare în termeni de spaţiu etc.). 

3. Energia utilizată în activităţile de mentenanţă (unitatea de energie 
consumată per activitatea de mentenanţă, costul energiei consumate per 
increment de timp sau per activitate de mentenanţă etc.). 

4. Costul total al facilităţilor pentru operarea şi susţinerea sistemului 
(costul total pe lună; costul total pe o activitate de mentenanţă etc.). 

Termenul de disponibilitate reprezintă gradul sau probabilitatea ca 
sistemul să fie gata sau operaţional când este solicitat pentru a fi folosit.  

Disponibilitatea inerentă (Di) este probabilitatea ca sistemul sau 
echipamentul, când este utilizat în condiţiile prevăzute şi în împrejurări de 
susţinere ideale (disponibilitatea utilajelor, SDV-urilor, rezervelor, 
personalului de mentenanţă etc.) va funcţiona satisfăcător în orice moment de 
timp ca solicitare. Dacă este inclusă repararea (stabilirea preventivă a 
acţiunilor de mentenanţă, timpii de întârziere logistică şi timpii de întârziere 
administrativă), disponibilitatea inerentă se exprimă prin: 

 
 
Unde MTBF este timpul mediu de defectare şi Mct reprezintă timpul 

de mentenanţă corectivă. 
Disponibilitatea de achiziţie (Aa) este probabilitatea ca sistemul sau 

echipamentul, când este folosit în condiţiile prevăzute şi în condiţii de 
susţinere/sprijin ideale (disponibilitatea utilajelor şi SDV-urilor, rezervelor, 
personalului etc.) va funcţiona satisfăcător în orice moment de timp. Această 
definiţie este similară cu definiţia lui exceptând mentenanţa preventivă care 
este inclusă. Dacă excludem timpul de întârziere logistic şi timpul de 
întârziere administrativ rezultă: 

 

MMTBM
MTBMAa

+
=        

 
În concluzie, determinarea /calcularea acestor cuantificatori sunt de 

mare ajutor în planificarea şi organizarea sprijinului logistic în vederea 
eficientizării şi optimizării operaţiilor logistice. 

MctMTBF
MTBFAi

+
=

unde MTBM este timpul mediu între acţiunile de 
mentenanţă, şi M  este timpul mediu de mentenanţă activă. 
MTBM şi M sunt funcţii ale timpilor de mentenanţă 
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Dacă operaţia militară în sine are ca scop principal afectarea capacităţilor 
de care dispune adversarul, operaţiile informaţionale au drept scop afectarea sau 
influenţarea elementelor cheie de care depinde eficienţa factorilor de decizie 
sau a liderilor de opinie. Misiunea structurii de operaţii informaţionale din 
cadrul Comandamentului KFOR este aceea parte a structurilor care creează, 
coordonează şi sincronizează activităţile pentru realizarea unei informări 
strategice în scopul garantării succesului operaţiilor KFOR în aria de 
responsabilitate din Teatrul de Operaţii din Balcani. 

 
While the military operation itself is aimed primarily at impairing the 

opponent’s capabilities, information operations have the main objective of 
affecting or influencing those key elements a decision maker’s efficiency 
depends upon. The Information Operations Structure within the KFOR 
Commandment is that component department assigned with the mission of 
creating, coordinating and synchronizing the activities aimed at developing the 
strategic information needed for guaranteeing the success of KFOR operations 
included in the Balkans theater of operations’ area of responsibility. 

 
 
Cuvinte cheie: operaţii informaţionale, factori de decizie, capabilităţi, 

coordonare, sincronizare, evaluare, influenţare, diseminare. 
Keywords: information operation, decision-makers, capabilities, coordination, 

syncronization, evaluation, influence, dissemination. 
 

                                                 
* e-mail: msomordolea@yahoo.com 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 229

Contextul istoric 
Din punct de vedere al contextului istoric, la 29 iunie 1389, pe câmpul 

Kosovo Polje, Serbia a purtat  cea mai importantă bătălie din istoria sa. Şase 
sute de ani mai târziu, la o adunare care a avut loc  pe fostul câmp de luptă, 
conducătorul naţionalist al Serbiei, Slobodan Milosevic, a făcut apel în 
discursul său la acele momente istorice  şi a obţinut adeziunea sârbilor  pentru 
acţiunea prin care a pus capăt autonomiei limitate a albanezilor din Kosovo. 
Retorica lui Milosevic s-a bazat pe o lungă tradiţie, deseori prezentă în lupta 
pe care naţionaliştii sârbi au dus-o împotriva albanezilor. 

Dar retorica aceasta ridică unele probleme. În primul rând, bătălia de la 
Kosovo Polje din 1389 s-a purtat împotriva otomanilor, şi nu împotriva 
albanezilor, aşa cum greşit se înţelege uneori. Sârbii şi albanezii au luptat 
atunci de aceeaşi parte şi au pierdut bătălia. Ca multe alte evenimente istorice 
folosite pentru a justifica un conflict, şi acesta a fost înconjurat de o aură care-i 
conferă semnificaţii mult diferite de contextul real  pe care se bazează.  

Cei care analizează conflictul din Kosovo se confruntă cu o sarcină 
dificilă, având în vedere diferenţele şi deseori contradicţiile între diferitele 
versiuni ale aceluiaşi eveniment istoric. Deşi prezentul articol nu-şi propune 
să realizeze un studiu comprehensiv al problemei, câteva precizări sunt 
necesare pentru a descrie cadrul general istoric în care s-au derulat tensiunile 
din această regiune. În Kosovo au trăit, alături sârbi ortodocşi, şi albanezi de 
religie musulmană, încă înainte de 1389 şi datorită acestui fapt, ambele etnii 
au un ataşament puternic faţă de acest pământ. În primele secole, sârbii i-au 
depăşit numeric pe albanezi, dar în timp, în căutarea unor condiţii mai bune 
de viaţă, ei s-au mutat spre interiorul ţării, spre Belgrad, în timp ce albanezii 
au avut tendinţa de a se îndrepta spre nord, stabilindu-se în Kosovo. Ca 
urmare, deşi sârbii sunt mai numeroşi, în ansamblu, în întreaga regiune, după 
sfârşitul secolului al XVIII-lea albanezii reprezintă majoritatea în Kosovo.  

Într-o regiune mică, cu resurse limitate, cele două comunităţi s-au 
confruntat în ciocniri limitate sau în contextul unor evenimente mai largi, cum 
au fost  primul şi al doilea război mondial.  

 
Criza din Kosovo 
Iată pe scurt principalele jaloane ale crizei din Kosovo. Principalele 

evenimente care au urmat  tulburărilor cauzate de albanezi în 1981 şi evoluţia 
evenimentelor până în 1999 au fost următoarele : 

• 1981 – tulburări în Kosovo; 
• 1989 – Kosovo este sub guvernarea directă a Belgradului; 
• 1990 – Parlamentul din Kosovo este dizolvat; 
• la mijlocul anilor ’90 − Armata de Eliberare Albaneză; 
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• martie 1998 – acţiune importantă a sârbilor, în care unităţi ale 
armatei iugoslave s-au alăturat poliţiei sârbe pentru a lupta împotriva 
separatiştilor albanezi; 

• primul val de refugiaţi albanezi spre ţările vecine; 
• octombrie 1998 – Acordul Milosevic – Holbrooke: încetarea focului, 

întoarcerea refugiaţilor, dar tensiunile continuă; 
• martie 1999 – Conferinţa de la Rambouillet. Acordul este semnat 

doar de partea albaneză. Noi violenţe. 
Poate că momentul critic a fost martie 1999, când provincia s-a aflat de 

facto sub ocupaţie militară, media albaneză şi toate formele de învăţământ în 
limba albaneză fiind suprimate. Presiuni internaţionale sporite au determinat 
părţile să vină la masa negocierilor, dar eforturile nu au avut succes.  

La 24 martie, forţele NATO au început o campanie de lovituri aeriene 
împotriva principalelor obiective militare din Fosta Republică Iugoslavia.  

După ce a verificat retragerea trupelor Fostei Republici Iugoslavia din 
Kosovo, NATO şi-a suspendat bombardamentele, iar Consiliul de Securitate 
al ONU a autorizat forţele de pace conduse de NATO să pătrundă în 
provincie. O forţă internaţională de menţinere a păcii de 50.000 de militari 
urma să contribuie la asigurarea întoarcerii în siguranţă a refugiaţilor albanezi, 
al căror număr atinsese 780.000 în momentul semnării acordului de pace.  

La două zile după adoptarea Rezoluţiei  1244 a Consiliului de 
Securitate al ONU, a început misiunea KFOR, Forţa Kosovo − forţă 
internaţională condusă de NATO, cu rolul de a asigura  securitatea în Kosovo.  

 
Misiunea Forţei din Kosovo 
Contingentele KFOR sunt împărţite în cinci grupări operative 

multinaţionale şi rezerva tactică. Rezerva tactică este formată dintr-o unitate 
multinaţională specializată şi forţele de manevră de nivel tactic Kosovo, sub 
conducerea COMKFOR OPCON. Deşi brigăzile sunt responsabile pentru 
anumite zone de operaţii specifice, ele fac parte dintr-un singur sistem de 
comandă, sub autoritatea comandantului KFOR. Aceasta înseamnă că toate 
contingentele naţionale urmăresc aceleaşi obiectiv, şi anume, realizarea unui 
climat de securitate în Kosovo.  

Principalul document în vigoare  care stabileşte misiunea KFOR este 
Planul de Operaţii care trasează următoarele obiective:  

• menţinerea unui mediu de securitate;  
• crearea condiţiilor pentru realizarea unui acord final; 
• sprijinirea de către KFOR a Misiunii ONU în Kosovo (UNMIK) 

pentru transferul de responsabilităţi sporite către autorităţile civile. 
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Conform autorizării şi sub îndrumarea politică a Consiliului Nord 
Atlantic, SACEUR conduce COM Joint Force Command Neapole pentru a 
continua existenţa unei prezenţe militare conduse de NATO în Kosovo, 
pentru a contribui la menţinerea unui mediu de securitate şi siguranţă (SASE), 
pentru a împiedica revenirea la violenţe majore şi cu scopul de a sprijini 
progresele permanente ale comunităţii internaţionale în realizarea unei păci 
autosustenabile şi crearea condiţiilor pentru continuarea integrării euroatlantice.  

 
Operaţiile Informaţionale în KFOR  
Planificarea şi executarea Operaţiilor Informaţionale (Info Ops) în 

zona de operaţii a KFOR, în limitele specificate de  Planul de Campanie JFC 
sunt menite să influenţeze factorii de decizie-cheie, procesele de luare a 
deciziei şi sistemele de informaţii legate de acestea, pentru a contribui la 
menţinerea unui mediu de securitate şi siguranţă, a descuraja reluarea 
acţiunilor violente, creând astfel condiţiile pentru a pune capăt dependenţei de 
KFOR şi pentru realizarea acordului final.  

 
Misiunile Operaţiilor Informaţionale 
Operaţiile Informaţionale militare au ca scop realizarea unor efecte 

specifice în domeniul informaţiilor, prin măsuri defensive şi activităţi 
ofensive informaţionale, în care sunt folosite toate capacităţile aflate la 
dispoziţia Comandantului forţelor operative / Operational Commander. Operaţiile 
Informaţionale trebuie să se concentreze pe metode directe prin care 
comandanţii de la toate nivelurile pot să exercite influenţă asupra principalilor 
factori de decizie. Cu toate acestea, se pot folosi şi metode indirecte, prin care 
se coordonează sprijinul oferit de alte capacităţile militare (în principal, 
operaţii psihologice, echipe de legătură şi monitorizare, afaceri publice şi 
cooperare civili-militari).  

 
Scopul şi obiectivele operaţiilor informaţionale 
Deci, în acest cadru, operaţiile informaţionale trebuie să-şi atingă 

scopul, care de fapt constă în  garantarea succesului operaţiei KFOR. Acest 
scop se realizează prin atingerea următoarelor obiective specifice:       

• sprijinirea eforturilor IC, UNMIK şi ale PISG pentru crearea unei 
societăţi multietnice juste şi paşnice; 

• promovarea respectării legii; 
• promovarea angajării continue şi hotărârii  KFOR de a realiza şi de a 

menţine stabilitatea în KOSOVO;  
• promovarea imaginii KFOR, a imparţialităţii şi abilităţii acesteia de a 

sprijini şi de a întări rapid şi eficient forţele din zona de responsabilitate; 
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• descurajarea reizbucnirii violenţelor. În caz de eşec, intensificarea 
eforturilor pentru restabilirea unui mediu de siguranţă şi securitate  
în zonă.  

În acelaşi timp se continuă lupta împotriva extremismului şi crimei 
organizate, susţinându-se eforturile comunităţii internaţionale de realizare a 
dialogului şi promovând procesul democratic, cooperarea multietnică şi 
toleranţa. 

Pentru a spori la maximum şansele de succes ale strategiei 
informaţionale, operaţiile informaţionale trebuie să folosească cât mai eficient 
toate capacităţile pe care le au la dispoziţie, cum ar fi: operaţiile psihologice, 
războiul electronic, operaţiile în reţele de calculatoare şi securitatea operaţiilor 
(OPSEC), în strânsă cooperare cu operaţiile de afaceri publice şi cooperarea 
civili-militari (CIMIC). 

În zona de operaţii Kosovo, desfăşurarea operaţiilor informaţionale va 
rămâne axată pe metodele directe pentru influenţarea principalilor factori de 
decizie de către comandanţii de al toate nivelurile. De asemenea, vor fi 
identificate şi folosite cu eficienţă maximă şi metodele indirecte, prin 
intermediul cărora se coordonează sprijinul oferit de capacităţile militare 
adecvate (în special, PAO, PSYOPS şi CIMIC).   

Pe măsură ce forţele conduse de NATO îşi reduc efectivele, JFC 
NEAPOLE va demonstra angajamentul NATO prin desfăşurarea forţelor 
operaţionale de răspuns (ORF) în vederea realizării unor operaţii 
demonstrative (Operational Rehearsals), şi alte acţiuni cu vizibilitate sporită, 
cuplate cu executarea proactivă şi coordonată a activităţilor informaţionale 
relevante în zona de operaţii. În paralel, NATO se va angaja  alături de alte 
organizaţii internaţionale pentru a promova o implicare continuă şi 
coordonată  cu accent pe dezvoltarea sistemului de poliţie şi judiciar.  

 
Instrumente şi tehnici  
Operaţiile informaţionale reprezintă o strategie integratoare şi nu o 

capacitate de sine stătătoare. Cele trei activităţi principale, şi anume, de 
influenţare, CCA şi securitatea informaţiilor OPSEC pot utiliza toate sau 
oricare dintre capacităţile sau acţiunile prin care se exercită influenţă, se 
afectează înţelegerea sau au un efect opus comenzilor primite (counter-
command effect). Amploarea acestora  este determinată doar de imaginaţia, 
disponibilitatea, politica şi doctrina celui care le utilizează.  

Totuşi, există câteva instrumente şi tehnici care formează baza 
activităţii de operaţii informaţionale. Printre acestea se numără:  

• Operaţiile psihologice (PSYOPS) 
• Prezenţa, dispozitivul, profilul trupelor (PPP) 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 233

• Securitatea operaţiilor (OPSEC) 
• Securitatea informaţiilor (INFOSEC) 
• Inducerea în eroare  
• Războiul electronic (EW) 
• Distrugerea fizică 
• Operaţiile în reţele de calculatoare   

– Atac în reţele de calculatoare 
– Exploatarea reţelei de computere (Computer Network Exploitation 
– Protejarea reţelelor de calculatoare  

• Operaţiile de afaceri publice (PAO) 
• Cooperarea civili-militari (CIMIC). 

 
Strategii informaţionale ale KFOR  
Evident, multe dintre aceste instrumente şi tehnici, cum ar fi anihilarea 

(distrugerea) fizică, au o aplicabilitate mult mai largă, dar ele pot fi utilizate şi 
în cadrul operaţiilor informaţionale. Altele, cum ar fi operaţiile psihologice, 
sunt  în întregime coordonate şi sincronizate de operaţiile informaţionale.  

Operaţiile informaţionale reprezintă acea parte a organizaţiilor care 
creează, coordonează şi sincronizează activităţile pentru a realiza strategia 
informaţională a KFOR, folosirea informaţiilor ca o garanţie a succesului 
operaţional al KFOR.  

Rolul cel mai important al operaţiilor informaţionale în cadrul 
comandamentului KFOR este de a dezvolta şi de a coordona planurile în 
concordanţă cu directivele Comandantului KFOR. 

După cum am menţionat anterior, principalii colaboratori cu care 
operaţiile informaţionale îşi coordonează acţiunile sunt operaţiile psihologice, 
operaţiile de afaceri publice, LMT CC şi J9 (CIMIC), dar există legături cu 
toţi actorii prezentaţi în schema relaţiilor de mai jos.   

De ce? Pentru că operaţiile informaţionale au nevoie de evaluări 
exacte, consiliere şi planificare pentru a menţine caracterul proactiv şi la zi al 
campaniei. Pe plan extern, structurile de operaţii informaţionale colaborează 
cu alţi actori de comunicare, precum: batalioanele multinaţionale, Misiunea 
Naţiunilor Unite în Kosovo (UNMIK) şi organizaţiile nonguvernamentale 
(ONG). 

Principalele responsabilităţi ale operaţiilor informaţionale: 
• furnizează consiliere pentru COMKFOR cu privire la operaţiile 

informaţionale; 
• organizează adunări legate de operaţiile informaţionale; 
• desfăşoară campanii de operaţii informaţionale; 
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• dezvoltă şi evaluează eficienţa campaniilor de operaţii informaţionale; 
• sincronizează activităţile legate de IO ale PSYOPS, PAO, J9, TFs, 

LMTs, JIC;  
• fac legătura cu J2, J3, J5, POLAD, KIKPC, LEGAD, MNTFs, 

TACRES, Misiunea Naţiunilor Unite  pentru Kosovo şi organizaţiile 
non-guvernamentale  (ONG). 

 
Operaţiile informaţionale – Diagrama relaţiilor 
 
 

ACTIVITĂŢI INFO OPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Această schemă prezintă, generic, diagrama relaţională a activităţilor 

de Operaţii Informaţionale în comandamentul  KFOR. 
 
Grupul de coordonare a Operaţiilor Informaţionale, care se întruneşte 

de două ori pe lună, are ca scop: 
•  să asigure o abordare comună a operaţiilor şi a instruirii; 
• să identifice sprijinul necesar comandamentelor inferioare pe care 

comandamentele superioare îl pot oferi; 
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• să primească îndrumări  şi planuri executabile de la comandamentul 
superior; 

• să coordoneze operaţiile informaţionale aflate în desfăşurare. 
Informaţiile furnizate se referă la: 

– evaluarea obiectivului operaţiilor informaţionale; 
– operaţiile curente şi viitoare (inclusiv angajarea); 
– problemele de coordonare. 

Nivelul cel mai înalt de întrunire la care sunt implicate structurile de 
operaţii informaţionale este prezentarea informaţiilor la zi cu privire la COM 
Info Ops, unde se consiliază comandantul KFOR cu privire la planurile de 
acţiune, mesajele cheie ale operaţiilor informaţionale, punctele de discuţie, 
programele operaţiilor psihologice şi activităţile CIMIC pentru următoarele 
două săptămâni. De asemenea, la această întâlnire se primesc directive pentru 
desfăşurarea campaniilor şi acţiunilor de operaţii informaţionale. Desigur, la 
nivelul comandamentului general al KFOR operaţiile informaţionale sunt 
implicate şi în alte întâlniri, conduse de J2, J5 şi J3 PSYOPS. 

În plus, structurile de operaţii informaţionale au o întâlnire lunară cu 
omologii lor din UNMIK, în care sunt discutate toate activităţile specifice şi 
care reprezintă o sursă de informaţii pentru KFOR Info Ops cu privire la 
relaţiile dintre UNMIK şi PISG. 

 
Concluzii 
Ca o concluzie, scopul principal al structurii de Operaţii 

Informaţionale a KFOR este de a desfăşura campanii de operaţii 
informaţionale proactive pentru a menţine un mediu sigur şi de securitate, a 
asigura libertatea de mişcare, a descuraja orice fel de reacţii violente în zona 
de responsabilitate KFOR. În acelaşi timp, prin campanii de operaţii 
informaţionale, populaţiei regiunii Kosovo i s-a transmis clar mesajul că 
NATO are o capacitate operativă robustă şi o forţă prezentă credibilă, la care 
se adaugă abilitatea de desfăşura rapid rezerve din afara KFOR. 

Aceste campanii sunt executate conform unei abordări deplin 
coordonate, sincronizate şi integrate, prin:  

• folosirea activităţilor de afaceri publice pentru a comunica 
populaţiei din Kosovo mesaje care că permită o înţelegere deplină şi 
clară a operaţiilor KFOR, câştigând astfel sprijin pentru aceste 
operaţii; 

• folosirea capacităţilor multimedia ale PSYOPS (TV, radio, tipărituri, 
internet), interne şi contractate, pentru a influenţa percepţiile, 
atitudinile şi comportamentele populaţiei din Kosovo, prin programe 
de operaţii psihologice; 
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• promovarea acţiunilor, activităţilor şi proiectelor CIMIC pentru 
câştigarea încrederii şi sprijinului populaţiei şi liderilor locali pentru 
trupele KFOR; 

• utilizarea LMT CC drept coordonator şi a LMT a forţei operative/ 
Task Force’s LMT’s / ca executanţi ai misiunilor de monitorizare, 
evaluare şi diseminare din partea Operatiilor Informationale din 
Comandamentul KFOR; 

• folosirea J2 pentru realizarea unui proces comun eficient de 
identificare a ţintelor (effective joint targeting process), pentru 
evaluarea şi diseminarea operaţiilor informaţionale;  

• numirea J5 şi J3 în timpul planificării şi execuţiei operaţiilor şi 
aplicaţiilor pentru integrarea misiunilor de operaţii informaţionale în 
procesul de instruire a trupelor; 

• folosirea manevrelor la nivelul grupării operaţionale pentru 
descurajare şi misiuni de etalare a forţei.  
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În dreptul internaţional, ca şi în ordinile juridice naţionale, coexistă mai 
multe moduri de formare a dreptului, mai mult sau mai puţin instituţionalizate. 
Practica interstatală, mai ales la începutul sec. XX, a recunoscut în calea 
convenţională izvorul de drept cel mai sigur şi mai bine reglementat; doctrina 
consacră această evoluţie regrupând – prin opoziţie – toate celelalte moduri de 
formare a dreptului. 

Ameninţate în existenţa lor de dezvoltarea rapidă a tratatelor, ca izvor de 
drept internaţional, modurile neconvenţionale tind să-şi regăsească un loc 
important în formarea dreptului internaţional.  

 
En droit international comme dans les ordes juridiques nationaux, 

plusieurs modes de formation du droit coexistent, plus ou moins 
institutionnalisés. La pratique interétatique, surtout depuis le début du XXe 
siecle, a reconnu dans la voie conventionelle la « source de droit » la plus sûre 
et la mieux réglementée ; la doctrine consacre cette évolution en regroupant – 
par opposition – tous les autres modes de formation du droit.  

Menacés dans leur existence même par le développement rapide des traités 
comme source du droit international, les modes non conventionnels tendent à 
retrouver une place importante dans la formation du droit contemporain. 

 
 
Cuvinte cheie: dreptul internaţional, ordinile juridice naţionale, izvor de 

drept internaţional, dreptul convenţional, norme 
neconvenţionale, cutuma internaţională. 

Mots clés: droit international, ordes juridiques nationaux, source du droit 
international, droit conventionnel, normes non conventionnelles, 
coutume internationale. 
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░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 238

Modurile de formare “spontane”. Caracteristici comune 
Conform art. 38 din Statutul CIJ „Curtea, a cărei funcţie este să 

soluţioneze, în conformitate cu dreptul internaţional, diferendele ce-i vor fi 
supuse, va aplica: 

b) cutuma internaţională ca o dovadă a unei practici generale, 
acceptată ca reprezentând dreptul;  

c) principiile generale de drept recunoscute de naţiunile civilizate”. 
Potrivit doctrinei celei mai autorizate1 este vorba şi de „surse formale”, 

dar, în realitate, nimic nu e mai puţin formal decât regulile cutumiare sau 
principiile generale. În ambele cazuri, eventuala regulă internaţională nu este 
formulată într-un caz juridic internaţional şi deci, interpretul nu o poate 
desprinde direct din expresia formală a voinţei subiectelor de drept; trebuie 
deci să-i caute existenţa şi importanţa în „componente” sau să le „împrumute” 
de la alte ordini juridice, mai ales naţionale, de unde ideea de „drept 
spontan”2, în manifestarea regulilor juridice „care nu au fost organizate 
dinainte”3. Această „spontaneitate” nu ne împiedică să încercăm să 
identificăm regulile astfel formate şi să aflăm „cum se manifestă ele”. 

Rolul principal al celui care interpretează este şi mai puternic atunci 
când el uzează de dreptul prevăzut la art. 38 (2) din Statut: 

„Prezenta dispoziţie nu aduce atingere dreptului Curţii de a soluţiona o 
cauză ex aequo et bono, dacă părţile sunt de acord cu aceasta. În lipsa acestui 
acord, judecătorul va putea câteodată să recurgă la echitate regăsind prin 
aceasta, o facultate similară de flexibilizare a metodelor sale de interpretare şi 
de aplicare a dreptului”.  

Conform importanţei recunoscută normei internaţionale de către 
interpret, natura normei respective poate varia: câteodată se va vedea în ea o 
regulă de drept pozitiv – fundamentul ei va fi analizat în acest caz ca o 
„sursă” de drept; alteori nu trebuie văzută decât ca o „tendinţă” – care anunţă 
o viitoare regulă juridică fără a o consacra încă, şi care poate modifica sensul 
interpretării regulii existente4. În cele ce urmează vom studia cutuma. 

 
Cutuma, sursă formală de drept internaţional 
Cutuma, ca mod sau proces de elaborare a dreptului (dar nu ca normă 

juridică) este ea un izvor formal de drept? Un răspuns pozitiv se impune pentru că 
este vorba de un procedeu, guvernat de dreptul internaţional, şi autonom în raport 
                                                 
1 Pentru ample referinţe doctrinare, a se vedea, Nguyen Quoc Dinth, Patrick Daillirr, Alain 
Pellet, Droit International Public, Libraire Generale de Droit et de Jurisprudence, EJA, Paris, 
1994, pp. 307 – 336. 
2 A se vedea, R. Ago, Anuarul Francez de Drept internaţional (AFDI), 1957, pp. 14-62.  
3 J.A. Barberis, AFDI, 1990, p. 17.  
4 Despre trecerea de la o categorie la alta şi despre distincţia de principiu şi o judecată „ex 
aequo et bono” a se vedea opinia dizidentă a judecătorului Oda, CIJ, Aviz din 24 februarie 
1982, „Platoul continental Tunisia – Libia, Rec. 1982, pp. 158-161. 
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cu alte moduri, cum ar fi, modul convenţional, care autorizează exprimarea 
regulilor de drept. Este ceea ce confirmă art. 38 din Statutul CIJ vorbind de 
„dovada” unei practici generale, acceptată „ca fiind dreptul”. 

Nu este mai puţin adevărat că este vorba de un izvor de o natură 
specială şi chiar controversată. Este general admis că procesul cutumiar nu 
este perfect decât prin reunirea a două elemente.  

Un prim element este îndeplinirea repetată a actelor denumite 
„precedente”: este elementul material sau consuetudo care poate fi la 
începutul procesului un simplu uzaj.  

Al doilea este sentimentul, convingerea subiectelor de drept că 
îndeplinirea acestor acte este obligatorie pentru că dreptul o cere: de aici 
calitatea de element psihologic sau recurgerea la expresia latină opinio juris 
sive necessitatis. 

Dezbaterea contemporană vizează, mai ales, desfăşurarea acestui 
procedeu. Chiar trebuie neapărat, aşa cum susţine doctrina „clasică”, ca o 
anumită practică să se fi dezvoltat mai întâi şi înainte de a putea să ne 
întrebăm despre existenţa opinio juris şi să căutăm dovada sau mai bine, 
putem îndepărta orice anterioritate a unui element în raport cu altul? 

În timp ce se afirmă tradiţional că elementul psihologic este partea 
finală a acumulărilor precedentelor, practica contemporană permite să 
recunoaştem în opinio juris punctul de plecare în procesul cutumiar. Cutumelor 
„cuminţi” din trecut li se adaugă astfel cutumele agresive, instantanee, începând 
cu tendinţele, progresiv cristalizate. Această incertitudine despre derularea 
etapelor dovedeşte supleţea acestui mod de formare fără să-i afecteze unitatea.  

Nu este mai puţin adevărat că procesul cutumiar diferă în mai multe 
puncte de procesul convenţional, fapt ce explică mai multe ezitări ale 
doctrinei voluntariste: 

• sursa cutumiară nu beneficiază de exprimarea unei voinţe, ci se 
sprijină pe convingerea că o regulă există; 

• ea nu rezultă dintr-un act juridic, ci din comportamentul subiectelor 
de drept; 

• procesul este foarte „descentralizat”, cronologia lui este mai puţin 
clară decât cea a procesului convenţional – acesta din ce în ce mai 
mult instituţionalizat. 

Aceste imperfecţiuni tehnice sunt totuşi pe larg compensate prin faptul 
că procesul cutumiar se sprijină pe imperativele societăţii internaţionale şi că 
acestea din urmă îi redau un loc pe care îl credeam pierdut. 

 
Fundamentul cutumei 
Această problemă va fi examinată aici în măsura în care dezbaterea 

între pozitivism şi obiectivism a condus la două teze antagoniste în cazul 
special al cutumei.  
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Teoria acordului tacit 
Nu este surprinzător că autorii voluntarişti care nu admit niciun alt 

fundament pentru dreptul internaţional decât voinţa statelor, susţin că forţa 
obligatorie a cutumei se bazează pe un acord tacit între state.  

Ca urmare a acestei teze, după ce s-a format, regula cutumiară nu se 
aplică decât pentru statele care au participat la formarea ei sau care au 
recunoscut-o ulterior. Ea nu este opozabilă statelor terţe fără consimţământul lor. 
Între regula cutumiară şi cea convenţională este, astfel, o identitate completă în 
ceea ce priveşte efectele. Regăsim teza „Vereinbarung” apropiată lui Triepel şi 
care a fost ferm susţinută de doctrina sovietică şi de Ch. Chaumont în Franţa5. 

Teoria acordului tacit rămâne greu de conciliat cu practica 
internaţională şi cu logica procesului cutumiar.  

 
Doctrina formării spontane a dreptului cutumiar  
Recuzând prezumţia voluntaristă a unanimităţii, abordarea obiectivistă 

recunoaşte că formarea regulilor cutumiare este un fenomen, înainte de toate, 
sociologic. Fenomen care fie decurge dintr-o necesitate logică, fie răspunde 
unei necesităţi sociale.  

Cel mai des, totuşi, norma cutumiară corespunde unui echilibru de 
forţe internaţionale la un moment dat, unei confruntări a subiectelor de drept 
pentru o problemă internaţională. Formarea spontană a unor astfel de reguli se 
realizează prin conştientizarea juridică colectivă a necesităţii sociale.  

Numai această explicaţie permite validitatea erga omnes a cutumelor 
generale, permiţând în acelaşi timp evoluţiile indispensabile. Ea nu trădează nici 
realitatea diferenţelor de putere între subiecte de drept internaţional, căci ea este 
perfect compatibilă cu faptul că „majoritatea tăcută” a statelor trebuie adeseori să 
se încline în faţa analizei necesităţilor sociale propusă de marile puteri.  

Pentru a fi spontan, procesul de creare a normei cutumiare trebuie să 
îmbrace anumite forme. De aceea, se convine studierea derulării procesului 
înainte de a trata aplicarea cutumei.  

 
Procesul cutumiar. Elementul material al cutumei  
Comportamente susceptibile de a fi considerate ca precedente 
Formarea cutumei se sprijină pe ansamblul acţiunilor subiectelor de 

drept internaţional. Aceste acţiuni pot fi acte juridice, interne sau 
internaţionale, dar nu este o necesitate. Este suficient ca acţiunile să emane de 
la subiecte de drept internaţional – state, dar şi la organizaţii internaţionale, 
jurisdicţii internaţionale, organizaţii nonguvernamentale, anumite persoane 
private, în mod limitat – şi ca aceste acţiuni să fie opozabile autorilor lor, deci 
                                                 
5 N.Q.Dinh, P. Daillier, A. Pellet, op. cit., p. 316. 
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să nu fie viciate. Prin „acţiuni” – o terminologie obişnuită, dar regretabilă, 
vorbeşte de „acte” – trebuie să se înţeleagă nu numai comportamentele, 
pozitive sau negative, dar şi orice exprimare a unei opinii despre oportunitatea 
sau legalitatea acţiunilor altor subiecte de drept internaţional.  

Actele statului sunt cele îndeplinite prin organele sale şi care au o 
incidenţă asupra relaţiilor internaţionale.  

În această definiţie intră evident actele autorităţilor special create 
pentru relaţiile internaţionale şi care se exprimă în exerciţiul funcţiunii lor, 
adică ministrul Afacerilor Externe şi colaboratorii lui – în principal, agenţii 
diplomatici (declaraţii, corespondenţe diplomatice, instrucţiuni adresate 
diplomaţilor etc.). Fiind vorba de acte unilaterale se pun frecvent probleme de 
interpretare şi de opozabilitate pentru statele în litigiu, dar şi întrebarea dacă 
comportamentele statului sunt constitutive de drepturi şi obligaţii pentru terţi. 
Trebuie cuprinse în această sferă şi luările de poziţie ale agenţilor 
guvernamentali în cursul unei proceduri arbitrale sau jurisdicţionale 
internaţionale sau în sânul unei organizaţii internaţionale.  

Unii autori au propus ca precedentele să se limiteze numai la actele 
agenţilor diplomatici. Această concepţie restrictivă nu a fost urmată. Actele 
legislative şi administrative pot şi ele servi ca precedente. A fortiori actele 
interstatale pot reprezenta precedente. Regulile unei convenţii care, la origini, 
nu obliga decât statele părţi, pot servi ca punct de plecare pentru un proces 
cutumiar, şi cu atât mai mult, această convenţie va avea vocaţie universală. 
CIJ a admis acest principiu în avizul din anul 1969 despre „Platoul continental al 
Mării Nordului”6. Nu trebuie luate în considerare decât actele „pozitive”? 
Abţinerile sunt susceptibile de a deveni precedente? 

Actele instituţiilor internaţionale. Trebuie citate, în primul rând, actele 
jurisdicţionale şi arbitral-internaţionale7. Cât despre organizaţiile 
internaţionale, ca şi pentru state, dar din alte motive, se convine să se distingă 
între practicile lor interne şi comportamentele lor în relaţiile internaţionale.  

a) Primele pot să fie, fără îndoială, la originea unor veritabile norme 
cutumiare care angajează chiar organizaţia.  

b) Organizaţiile internaţionale participă şi la formarea dreptului 
internaţional general prin rezoluţiile pe care le adoptă, prin convenţiile la care 
ele participă şi prin ansamblul relaţiilor lor cu celelalte subiecte de drept 
internaţional.  

În operaţiunile de menţinere a păcii, ONU este ea însăşi direct 
implicată prin normele la crearea cărora ea contribuie. De o manieră mai 
generală, rezoluţiile organelor organizaţiilor internaţionale pot contribui la 
                                                 
6 Rec., 1969, pp. 41-45.  
7 Ch. Ruosseau, Droit international public, vol. 1, 1971, pp. 338-339. 
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formarea regulilor interstatale. Precedentele emanând de la organizaţiile 
internaţionale sunt foarte preţioase: cunoscute imediat şi luate în considerare 
de către un mare număr de state, ele pot grăbi procesul cutumiar. 

Posibilitatea altor subiecte de drept internaţional decât statele şi 
organizaţiile internaţionale de a fi, prin comportamentul lor, la originea 
normelor cutumiare este controversată. Georges Scelle a susţinut că un 
comportament pertinent nu poate fi decât un act al individului. Alţi autori, precum 
Strupp, cred, dimpotrivă, că numai actele statale pot fi luate în considerare.  

Practica contemporană acceptă mai degrabă teza obiectivistă – fără a 
ajunge la formularea extremă a lui Scelle. Pot da naştere unor norme 
cutumiare, cu condiţia de a nu atrage o opoziţie expresă a „marilor” subiecte de 
drept internaţional, comportamentele organizaţiilor neguvernamentale, mişcările 
de eliberare naţională şi de secesiune, şi chiar societăţile transnaţionale.  

 
Repetarea precedentului în timp 
Repetarea este condiţia de „împuternicire” a practicii, fără de care ar fi 

imposibil să se vorbească de „uzaj”. Existenţa repetiţiei decurge din formulele 
clasice utilizate de jurisprudenţa internaţională ce vizau o „practică 
internaţională constantă”8 sau o „practică constantă şi uniformă”9. 

Uniformitatea şi concordanţa actelor succesive ale unui acelaşi stat şi 
care trebuie să fie, în principiu, asemănătoare. În lipsa acestei uniformităţi – 
concordanţe, nu ar exista repetare. Dacă faţă de aceeaşi chestiune, 
precedentele urmate de anumite state se lovesc de acte contrarii ale altor state, 
formarea regulii cutumiare va fi automat îngreunată. Deşi uniformitatea este o 
noţiune relativă, verificarea ei nu este prea dificilă.  

Uniformitatea astfel creată nu exclude evident şi posibilitatea 
violărilor, care ridică o cu totul altă problemă, chiar dacă ele pot pune, la 
rândul lor, bazele unei alte cutume, contrară. Trebuie, deci, determinat dacă 
autorul actului în contradicţie cu regula existentă a acţionat cu convingerea că 
viola acea regulă, şi dacă comportamentul lui reprezenta o contestare a regulii 
în cauză. Potrivit CIJ, nu este necesar pentru ca o regulă să fie stabilită 
cutumiar, ca practica corespunzătoare să-i fie riguros conformă.  

Aprecierea constanţei – continuităţii este mai nesigură. De câte ori şi 
pentru cât timp un precedent trebuie să se repete pentru ca el să poată da 
naştere unei norme cutumiare? Nu se poate răspunde de o manieră generală, 
deoarece frecvenţa interferează cu durata. Rămâne ca densitatea crescândă a 
relaţiilor internaţionale să incite, din ce în ce mai des, să ceară termene mai 
scurte faţă de societatea statală din secolele XVI- XIX. 
                                                 
8 CPJI; Wimbledon, serie A/B nr. 5, p. 25. 
9 CIJ, Droit d,asile, Rec. 1950, p. 277.  
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Dar, aşa cum aprecia Curtea, în avizul său precitat din 1969, „rămâne 
indispensabil faptul că în acest interval de timp, aşa scurt cum a fost, practica 
statelor, inclusiv cele direct interesate, să fi fost frecventă şi prin urmare, 
uniformă”10. În fond, exigenţele clasice sunt respectate: a prefera termenul 
„frecvenţă” celui de „constanţă” sau „continuitate” înseamnă a ţine cont de 
caracterul aleatoriu şi neregulat al ocaziilor concrete oferite statelor de a 
adopta un anumit comportament vis-a vis de un subiect dat.  

Noţiunea de cutumă instantanee sau imediată trebuie deci înlăturată. 
În pofida opiniei contrare a câtorva autori voluntarişti, un precedent izolat nu 
este niciodată susceptibil de a fi capabil să dea naştere unei reguli cutumiare.  

 
Repetarea precedentului în spaţiu 
Nu este suficient ca repetarea să fie opera aceluiaşi stat, autor al 

primului precedent: nu este vorba, în acest caz, decât de o simplă confirmare a 
revendicării lui”. „Dispersarea” este necesară; dar trebuie ea să fie universală?  

Răspunsul este evident negativ, dacă admitem coexistenţa regulilor 
cutumiare regionale şi generale. Ea trebuie să fie nuanţată pentru normele 
cutumiare cu vocaţie universală. 

Pentru regulile cutumiare „generale”, art. 38 (1), lit. b din Statutul CIJ 
indică clar că ele sunt reieşite din practica „generală” şi nu dintr-o practică 
„unanimă”, fapt ce ar fi irealizabil şi nerealist.  

Jurisprudenţa internaţională s-a raliat acestei opinii. În avizul său, din 
1969, în afacerea „Platoul continental al Mării Nordului, CIJ a statuat: „în ceea ce 
priveşte celelalte elemente general necesare pentru ca o regulă convenţională să 
fie considerată ca fiind devenită o normă generală de drept internaţional, este 
posibil ca o participare „foarte largă şi reprezentativă” la convenţie să fie 
suficientă (cu condiţia ca ea să cuprindă statele special interesate)11. 

Participarea „foarte largă” la care CIJ făcea aluzie nu împiedică 
neapărat o acţiune pozitivă din partea unui mare număr de state, mai ales dacă nu 
apar pretenţii divergente. Dreptul internaţional al spaţiului extraatmosferic a fost 
inventat, până în prezent, numai de practica câtorva state industrializate, mai ales 
SUA şi ex- URSS, restul comunităţii internaţionale mulţumindu-se să aprobe 
principiile astfel reieşite. Invers, un număr mic de state poate frâna sau interzice 
crearea unei reguli cutumiare. Exigenţa participării „statelor direct interesate” – 
adică a celor în măsură să contribuie concret la naşterea unei reguli cutumiare – 
conduce astfel la îndoială în ceea ce priveşte existenţa unei reguli generale ce 
interzice testele nucleare în atmosferă: prea multe state „nucleare” (Franţa, China, 
India etc.) au refuzat să contribuie pozitiv la formarea acestei norme. 
                                                 
10 Ibidem. 
11 Rec., 1969, p.43. 
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Deşi art. 38 (1) din Statutul CIJ nu face aluzie decât la regulile 
cutumiare generale, nu s-a contestat niciodată că ar putea apare şi cutuma cu 
întindere geografică limitată. Existenţa cutumelor regionale, şi chiar locale, 
este atestată în practică şi de jurisprudenţa internaţională.  

Dreptul războiului maritim a fost mult timp un drept cutumiar al 
statelor Europei Continentale; statele americane au creat un drept cutumiar de 
recunoaştere a guvernului în caz de schimbare revoluţionară. CIJ a avut multe 
ocazii de a recunoaşte astfel de cutume regionale12. Problema existenţei 
cutumelor bilaterale a fost clar ridicată în „Dreptul de trecere pe teritoriul 
indian”. La susţinerea Indiei: „nicio cutumă locală nu se poate constitui numai 
între două state”, Curtea a răspuns tranşant: „Se poate observa, fără 
dificultate, că numărul de state între care se poate constitui o cutumă legală nu 
ar trebui să fie mai mare de doi. Curtea nu vede nici un motiv pentru care o 
practică îndelungată şi continuă între două state, practică acceptată de ele ca 
guvernând raporturile lor, să nu se afle la baza drepturilor şi obligaţiilor dintre 
cele două state”13. 

Este cerută unanimitatea aici? Un răspuns afirmativ se impune în ceea 
ce priveşte cutumele bilaterale. Fiind vorba de cutume regionale, e rezonabil să 
credem că, cu cât cercul statelor interesate se restrânge, cu atât unanimitatea este 
mai necesară. Totuşi, poziţia CIJ nu este clară în această problemă14. 

 
Elementul psihologic. Exigenţa opinio juris 
Se admite, în general, că simpla repetare a precedentelor nu e 

suficientă şi că o regulă cutumiară nu există decât dacă actul luat în 
considerare este motivat prin conştiinţa unei obligaţii juridice. Trebuie ca 
statele să aibă sentimentul că sunt juridic legate: formula clasică opinio juris sive 
necessitatis (convingerea de drept sau a necesităţii). Prin această caracteristică 
regula cutumiară se distinge de uzajul şi curtoazia internaţională. 

Doctrina, care a inventat această condiţie la începutul sec. XIX, 
rămâne împărţită în ceea ce priveşte necesitatea ei logică. Este adevărat că, 
chiar din perspectivă voluntaristă, ea poate părea destul de ciudată: nu atât 
prin faptul că e mereu dificil să aduci o dovadă unei convingeri psihologice, 
cât prin faptul că a se plia în faţa dreptului înseamnă că regula există, nu un 
element al formării sale. Trebuie deci să se accepte ideea de efect de 
anticipare din partea subiecţilor de drept.  

Totuşi, de când exigenţa opinio juris a fost înscrisă în art. 38 (1) din Statut 
CPJI apoi CIJ − „o practică generală acceptată ca reprezentând dreptul” – 
jurisprudenţa rămâne fermă asupra chestiunii de principiu. Ea este de o 
                                                 
12 A se vedea, în acest sens, Dreptul la azil, Rec. 1950, pp. 276-277; „pescuitul anglo-norvegian” 
(Rec. 1951, p. 136-139). 
13CIJ, Rec. 1960, p. 39. 
14 Dreptul la azil, Rec. 1950, pp. 276-278, precum şi opinia contrară, Alvarez, p. 294. 
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remarcabilă continuitate de la dictum- ul Curţii, în afacerea „Lotus” şi până în 
prezent. Răspunzând tezei agentului guvernamental francez, care invoca un 
fapt de abţinere, CPJI nu îl considera pe acesta ca fiind un precedent pertinent 
în măsura în care el nu a fost motivat, în speţă, de convingerea unei datorii de 
a se abţine”15. De o manieră şi mai sistematică încă, CIJ a exprimat această 
teorie în termenii următori: „statele trebuie deci să aibă sentimentul de a se 
conforma la ceea ce echivalează cu o obligaţie juridică. Nici frecvenţa, nici 
chiar caracterul obişnuit nu sunt suficiente. Există multe acte internaţionale, de 
exemplu, în domeniul protocolului, care sunt îndeplinite aproape invariabil, dar 
care sunt motivate doar prin simple consideraţii de curtoazie, de oportunitate 
sau de tradiţie, şi nu prin sentimentul unei obligaţii juridice”16. Este exact 
opusul abordării arbitrilor internaţionali de până la mijlocul sec. XIX. 

Toate subiectele de drept pot contribui la această apariţie de opinio 
juris, inclusiv persoane private, conform sentinţei arbitrale „Aminoil” din 
1982. Prin definiţie, opinio juris nu poate rezulta decât din expresia unei 
voinţe liber consimţite: în afacerea Aminoil, presiunile şi constrângerile 
economice suferite de societăţile petroliere îl vor determina pe arbitru să ezite 
în a trage concluzii din atitudinea şi aprobarea aparentă a acestor societăţi la 
abandonarea normei cutumiare precedente. 

 
Cutume „cuminţi” şi cutume „agresive” 
Doctrina utilizează această distincţie imaginară, împrumutată de la  

R. J. Dupuy, pentru a-şi exprima ezitările în faţa practicii normative a 
societăţii internaţionale contemporane. Obişnuită cu succesiunea cronologică 
în care cutuma „cuminte” se bazează pe comportamente întărite, în fine, de 
opinio juris, doctrina s-a întrebat despre legitimitatea unui proces de elaborare 
în care exprimarea câteodată categorică a opinio juris devansa orice pregătire 
afectivă, în care comportamentele statale sunt luate în calcul ca expresie a 
opinio juris, înainte de a fi considerate precedente constitutive ale unei 
practici. Criticată sever de anumiţi observatori, această inversiune a 
momentului şi a importanţei elementelor material şi psihologic ale cutumei 
pare să fie considerată de acum înainte ca legitimă, în principiul ei, de către 
jurisprudenţa internaţională: recurgerea la noţiunea de „tendinţe” de către 
CIJ17 şi argumentarea sentinţei arbitrale în afacerile petroliere „Texaco – 
Calasiatic” din 197718 şi Aminoil din 198219. 

                                                 
15 Avizul din 1927, serie A, nr. 10, p. 28.  
16 „Platoul continental al Mării Nordului”, Rec, p. 44.  
17 A se vedea pentru detalii, Platoul continental Tunisia – Libia, Rec. 1982, pp. 47-48; în 
speţă, Curtea nu a tras concluzii pozitive. 
18 JDI, 1977, p.350. 
19 JDI, 1982, p. 869. 
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Dacă cutuma „agresivă” continuă să ridice probleme, nu este aşa 
numai datorită inversării celor doi timpi ai procesului cutumiar. Inversarea 
este şi un simptom a ambiguităţii exprimării voinţei de către state: nu obligă 
să acordăm o mare atenţie circumstanţelor care au îngreunat adoptarea  
noilor reguli.  

 
Opozabilitatea normei cutumiare 
În ce măsură poate un subiect de drept să refuze opozabilitatea unei 

norme cutumiare? 
Dificultatea provine, mai întâi, din faptul că abţinerea, opunerea sau 

absenţa unui stat din societatea internaţională – cazul statelor noi – nu 
împiedică întotdeauna apariţia unei norme generale sau particulare; ea rezultă 
din aceea că securitatea juridică interzice repunerea în cauză a valabilităţii 
procesului anterior, ca şi existenţa normelor cutumiare existente, la fiecare 
creştere a societăţii internaţionale.  

Pentru a oferi un răspuns precis, în fiecare caz particular, trebuie să se 
distingă opozabilitatea procesului de elaborare a normei având acel subiect – 
opozabilitatea normei cutumiare „la naşterea ei” – şi opozabilitatea normei în 
timp: aici, vom insista asupra primului aspect al demonstraţiei. 

1. O soluţie pare să apară atunci când statul a făcut o obiecţie la 
crearea normei cutumiare, dar fără a reuşi a impune punctul lui de vedere: 
regula cutumiară îi este inopozabilă. Desigur, trebuie să se aplice principiul 
conform căruia un stat nu se poate opune punerii aplicării unei reguli 
imperative (jus cogens): toate statele sunt legate printr-o regulă cutumiară ce 
prezintă această calitate.  

2. Pot noile state să aplice normele cutumiare stabilite înainte ca ele să-şi 
dobândească independenţa? În principiu nu; ceea ce le obligă – în cazul unui 
dezacord de fond – să deschidă un nou proces de elaborare de drept cutumiar 
sau convenţional, pentru a evita vechea regulă, sau chiar să o suprime. În 
perioada de tranziţie ce rezultă astfel, întinderea exactă – deci, opozabilitatea – 
vechii norme cutumiare devine greu de precizat, mai ales dacă această 
„contestare” este făcută de un mare număr de state şi conduce la coexistenţa unei 
vechi norme cutumiare cu o normă convenţională sau cu o nouă cutumă.  

3. Pot statele să se vadă confruntate cu norme cutumiare create de alte 
subiecte de drept? 

Pare sigur că acte provenind de la persoane private nu pot fi opuse 
statelor împotriva voinţei acestora. Dar trecutul lor nu este explicit: exemplul 
contemporan al evoluţiei dreptului contractelor transnaţionale – lex mercatoria – 
arată că statele por fi confruntate, cu titlu principal sau supletiv, cu norme de 
origine privată, deoarece ele au acceptat să se refere la acestea în convenţii 
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internaţionale sau pentru că existenţa acestor norme este confirmată de 
jurisprudenţa instanţelor naţionale.  

Situaţia este şi mai complicată atunci când organizaţii internaţionale 
invocă, faţă de ţările membre sau terţi, norme cutumiare reieşite chiar din 
comportamentele organizaţiilor în sine. Se întâmplă rar, e drept, ca statutul 
organizaţiei în cauză să precizeze soluţia de aplicat; chiar când este cazul, 
problema rămâne delicată, deoarece el însuşi, statutul nu este opozabil  
statelor membre.  

Recunoaşterea internaţională va juca deci un rol important în 
consacrarea opozabilităţii acestor norme: ea va putea fi bilaterală sau 
multilaterală, expresă sau implicită.  

 
Dovada cutumei. Administrarea dovezii 
Într-un recurs contencios, sarcina probei revine celui care o cere, cel 

puţin când el invocă o normă cutumiară regională sau locală. 
Se disting două serii de dificultăţi: trebuie să se facă dovada în acelaşi 

timp a practicii materiale şi pe cea de opinio juris. Şi pentru fiecare dintre 
aceste elemente, care este gradul minim de pertinenţă şi de precizie de atins. 

1. O parte din doctrină se îndoieşte de necesitatea de a dovedi opinio 
juris. Admiţând că este adeseori dificil, în condiţiile istorice de apariţie a 
normelor cutumiare, de a izola opinio juris de comportamentele subiecţilor, 
jurisprudenţa a refuzat să consacre această teză. Trebuie totuşi recunoscut că, 
în administrarea dovezii de opinio juris de către judecător sau arbitru, există 
frecvent un anumit „barometru” al demonstraţiilor referitoare la elementele 
materiale şi psihologice. 

2. Pentru mijloacele de probă, art. 15 din Statutul Comisiei de Drept 
Internaţional (CDI) a ONU precizează: nu putem realiza „codificarea unei 
reguli, deci să-i presupunem caracterul cutumiar, decât în măsura în care 
beneficiem de sprijinul unei practici statale consecvente, de precedente judiciare şi 
de opinii doctrinale convergente”. Condiţii care sunt dificil de reunit, mai ales 
pentru că opinio juris, câteodată şi pentru practica subiectelor de drept. 

Dovada practicii poate deveni deseori delicată pentru lipsa de 
publicitate pentru comportamentele diplomatice, sau prin precauţii luate 
pentru a interzice o imputare clară a unui subiect de drept internaţional. S-au 
făcut progrese în ultimii 20 de ani, pentru a recenza mai sistematic această 
practică: repertoriile practicii naţionale s-au înmulţit – regulile secrete interesează 
mai mult documentele administrative decât jurisprudenţa internă; organizaţiile 
internaţionale fac studii comparate şi stabilesc numeroase compilaţii. 

Dificultatea majoră constă în dovedirea opinio juris, atunci când ea nu 
poate fi dedusă din factorii obiectivi. Trebuie căutate atunci intenţiile. Pe baza 
căror indicii? În avizul său din 1969 despre „Platoul continental al Mării 
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Nordului”, CIJ a precizat: „Actele în cauză trebuie să mărturisească prin natura lor 
maniera de a fi îndeplinite, convingerea că această practică este obligatorie”20. 

Fără a admite că repetarea este suficientă, jurisdicţia internaţională va 
considera că stabilită fiind soliditatea elementului material, el va putea 
antrena şi dovedirea opinio juris21. Invers, judecătorul sau arbitrul nu va ezita 
să disocieze net dovedirea celor două elemente, atunci când intenţiile nu 
corespund întocmai cu actele – acestea din urmă fiind forţate de 
circumstanţe22 sau când regula unanim recunoscută este repetat violată23.  

În faţa acestor dificultăţi şi incertitudini, subiectele de drept caută în 
„codificarea” dreptului cutumiar o mai mare securitate juridică. Cu această 
ocazie, ele vor putea pune clar şi direct problema opinio juris; paradoxal, ei 
sunt astfel capabili să contureze – cel puţin în parte – problema dovedirii unei 
practici frecvente şi omogene.  

 
Noţiunea de codificare 
„Codificarea şi dezvoltarea progresivă a dreptului” 
Art. 13 din Carta ONU mandatează Adunarea Generală „să stimuleze 

studii şi să facă recomandări pentru a încuraja dezvoltarea progresivă a 
dreptului internaţional şi codificarea lui”.  

Art. 15 din Statutul CDI face distincţia între următorii termeni: într-un 
prim caz se pregătesc „proiecte de convenţii despre subiecte ce nu sunt încă 
reglementate în dreptul internaţional sau pentru care dreptul nu este încă 
suficient dezvoltat în practica statală”. Codificarea este „formularea mai 
precisă şi sistematizarea regulilor de drept internaţional în domenii în care 
există deja o practică statală consecventă, precedente şi opinii doctrinare”. 

Codificarea este o operaţie de conversie a regulilor cutumiare într-un 
corp de norme scrise, sistematic grupate.  

Dezvoltarea dreptului este o operaţiune de afirmare sau de consacrare 
a noilor reguli pe baza dreptului existent.  

 
Avantaje şi inconveniente ale codificării 
Există astăzi o puternică conjunctură de forţe politice în favoarea 

operaţiunilor de codificare. Pentru statele „contestatare” este o ocazie de a 
face „o triere între normele care răspund propriilor aspiraţii şi cele pe care ele 
le resping, deoarece, născute din practica statelor occidentale, consideră că ele 
                                                 
20 Rec. 1969, p. 44. 
21 CIJ, 2 martie 1959, Interhandel, Rec. 1959, p. 27. 
22 Aminoil, 1982, JDI, 1982, p. 879. 
23 CIJ, 27 iunie 1986, Activităţi militare în Nicaragua, Rec. 1986, p.97. În această speţă 
Curtea vede dovada unei „opinio juris” al regulilor de folosire a forţei şi de neintervenţie în 
declaraţiile date de Adunarea Generală a ONU. Rec. 1986, pp. 99, 106. 
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răspund exclusiv nevoilor acestor state; pentru ceilalţi, codificarea apare ca o 
„ultimă şansă” a vechilor reguli, o protecţie eficace împotriva unei contestări 
durabile. Decât să se distingă avantajele tehnice şi politice ale codificării, se 
convine să se disocieze „termenul scurt” şi „termenul mediu”.  

a) În „termenul scurt”, cel luat în considerare este textul codificări. Au 
fost emise rezerva despre oportunitatea unei „cristalizări” a cutumei, care face 
să dispară supleţea şi maleabilitatea ei. În sens contrar, se observă cum 
codificarea îndepărtează incertitudinea ce apasă pe existenţa şi conţinutul 
regulilor cutumiare, şi luptă împotriva risipei „celor care se aplică unei 
aceleiaşi materii; ea poate chiar favoriza, pe baze mai sănătoase, o relansare a 
elaborării normelor cutumiare.  

Nu trebuie exagerate nici avantajele, nici inconvenientele codificării 
cât timp ea conduce la un instrument scris. Jurisprudenţa CIJ24, contradictorie 
în concluziile ei concrete, dovedeşte că distincţia între regulile cutumiare şi 
noile reguli „codificate” rămâne mai semnificativă decât intrarea în vigoare a 
convenţiei de codificare. La fel, trebuie ţinut cont de natura juridică a 
instrumentelor codificării, care condiţionează opozabilitatea lui internaţională, 
ca şi de participarea rezervată sau entuziastă a statelor la acest instrument.  

b) Pe termen mediu, ideile anterioare care au condus la codificare au o 
şi mai mare importanţă, întrucât difuzarea normelor va depinde de 
confirmarea lor de practica statală şi de sprijinul dat de doctrină: 
comportamentul iniţial poate fi repus în cauză, pe măsură ce se estompează 
amintirea consideraţiilor diplomatice de la baza „package deal” şi pe măsură 
ce statele „în special interesate” nu mai sunt artificial plasate pe picior de 
egalitate cu celelalte state. Sunt aşa numitele convenţii „născute - moarte” ca 
şi legile „născute - moarte” în dreptul intern.  

Este important să se prevadă proceduri de control ale aplicării acestor 
convenţii: fie organizaţia internaţională acordă această sarcină organului 
pregătitor, fie convenţia însăşi utilizează structuri şi organe ale organizaţiei în 
acest scop (exempli gratia, rolul Secretarului general al ONU în materie de 
conciliere). 

 
Tehnici de codificare 
Singurele care trebuie luate în considerare aici sunt cele puse în 

practică de subiectele de drept internaţional, competente în stabilirea normelor 
internaţionale. 

Procedurile variază în funcţie de cadrul instituţional în care se înscrie 
procedura de codificare: nu este indiferent dacă aplicarea ei se face într-un 

                                                 
24 A se vedea, în acest sens, Platoul continental al Mării Nordului, 1969; Namibia, 1971; 
„competenţa Consiliului OACI", 1972 etc. 
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context diplomatic clasic sau sub auspiciile unei organizaţii internaţionale şi 
nici dacă abordarea este universală sau regională. Descrierea devine câteodată 
foarte complexă ţinând cont de suprapunerea şi de complementaritatea 
demersurilor regionale sau universale, cum a fost cazul pentru revizuirea 
dreptului mărilor în anii 1970.  

1. Alegerea unei teme de codificare rezultă din decizia Adunării 
Generale, competentă în virtutea art. 13. 

2. Adunarea poate decide încredinţarea pregătirii unui proiect de text 
fie unui organ permanent, fie unui organ temporar. După această primă 
opţiune, ea trebuie să mai aleagă între formula organului „tehnic” – CDI – şi 
cea a organului „politic”, compus din reprezentanţii statului – Comitet special 
pentru dreptul mărilor, spre exemplu.  

3. Convocată pentru unul sau mai multe proiecte, Adunarea trebuie să 
decidă ce urmare să le dea. Ea poate să atragă atenţia statelor asupra 
conţinutului textului, pe calea rezoluţiei. Dar ea poate şi să adopte textul, după 
amendamente dacă o doreşte, sub forma unei convenţii la care statele vor fi 
invitate să adere sau sub forma unor rezoluţii „solemne”. Cel mai adesea, 
Adunarea va decide să convoace reuniunea unei conferinţe diplomatice 
însărcinată cu adoptarea textului convenţiei de codificare.  

4. Rezultatul Conferinţei, teoretic autonom faţă de ONU va fi mai mult 
sau mai puţin ghidat de iniţiativele anterioare ale Adunării, deoarece 
compoziţia celor două organe este foarte apropiată. 

 
Bilanţul actual al codificării internaţionale 
Din 1945, bilanţul conferinţelor de codificare sub auspiciile ONU este 

mai satisfăcător: el conţine patru convenţii despre dreptul mărilor (Geneva 
1958), Convenţia despre relaţiile diplomatice (Viena 1961), cele despre 
dreptul tratatelor (Viena 1969), succesiunea statelor în materie de tratate 
(Viena 1978), şi a bunurilor statelor, arhivelor şi a datoriilor (Viena 1983), 
despre dreptul mărilor (Montego Bay 1982), despre dreptul tratatelor dintre 
state şi organizaţiile internaţionale sau între organizaţiile internaţionale (Viena 
1986). În plus, CDI a terminat, în 1991, examinarea chestiunii imunităţilor 
jurisdicţionale ale statelor şi a bunurilor lor, precum şi, în 1994, pe cea a 
utilizării cursurilor de apă în alte scopuri decât navigaţia; aceste proiecte pot fi 
supuse conferinţelor de codificare în anii următori. De altfel, Adunarea 
Generală poate adopta „tratate – tip” de la care statele sunt invitate să se 
inspire pentru elaborarea acordurilor bilaterale sau multilaterale (tratatele – tip 
adoptate, în 1990, în materie de extrădare, ajutor mutual în materie penală, 
transfer de urmări penale şi de delincvenţi).  
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Codificarea nu se reduce numai la tratatele adoptate prin astfel de 
conferinţe. Amintim aici finalizarea câtorva încercări de dezvoltare a 
dreptului în forme convenţionale şi neconvenţionale: rezoluţii şi tratate despre 
dreptul spaţiului, Declaraţii despre principiile din relaţiile amicale (1970), 
Carta drepturilor şi obligaţiilor economice ale statelor (1974), definiţia 
agresiunii (Rezoluţia Adunării Generale nr. 3314, 14 decembrie 1974), 
neamestecul în treburile interne ale unui stat (Rezoluţia Adunării Generale  
nr. 36/103, 9 decembrie 1981).  

În materie economică, tratatele sunt mai recente pentru că a trebuit să 
se aştepte crearea CNUDCI, în 1966, şi să se depăşească rezistenţa 
instituţiilor transnaţionale private care aveau monopolul până atunci: s-au 
adoptat Codul de conduită al conferinţelor maritime (Geneva 1974), 
Convenţia Hamburg din 1978 despre transportul mărfurilor pe mare etc. 

Oricât de impresionant ar fi acest bilanţ, nu trebuie să uităm că 
procedura de codificare abia a început şi că rezultatele ei sunt câteodată 
recuzate de practica internaţională (sau convenţii născute – moarte); Acordul 
New York din 1994 repunând în cauză art. XI despre exploatarea zonei 
marine, din Convenţia Montego Bay). Dintre temele prioritare şi înscrise pe 
ordinea de zi a CDI având deci o dublă selecţie, se ridică întrebări dificile, 
cum ar fi, responsabilitatea statelor sau utilizarea căilor de apă internaţionale în 
alte scopuri decât navigaţia etc. În afara acestui cadru, s-au făcut lucrări despre 
principiile şi normele „noii ordini economice internaţionale” (Rezoluţia Adunării 
Generale nr. 34/150, 12 decembrie 1979), despre regimul juridic al operaţiunilor 
de menţinere a păcii (Rezoluţia Adunării Generale nr. 206, 18 februarie 1965), 
despre societăţile transnaţionale, despre transferul de tehnologie etc. 

 
Punerea în practică a cutumei. Ordinea juridică internaţională  
şi aplicarea normelor cutumiare  
Locurile cutumei şi tratatului în dreptul internaţional contemporan 
1. Încă de la origini, rolul cutumei este considerabil. Istoria dreptului 

internaţional arată că acest drept s-a născut în momentul în care au apărut 
primele reguli cutumiare în domeniul relaţiilor diplomatice, al războiului şi al 
navigaţiei maritime. În paralel cu intensificarea raporturilor dintre state, 
domeniul cutumei se amplifica şi se întindea şi asupra altor materii 
fundamentale ale relaţiilor internaţionale, cum ar fi: arbitrajul, responsabilitatea 
internaţională şi încheierea de tratate. Chiar principiul pacta sunt servanda 
este în general considerat ca fiind de origine cutumiară. Cutuma este aceea 
care a reglat condiţiile formării lui şi pe cele ale dreptului tratatelor. Este legitim 
deci să considerăm regulile cutumiare ca fiind veritabile regulii „constituţionale” 
ale comunităţii internaţionale. Analogia era cu atât mai justificată cu cât mai mult 
timp regulile cutumiare erau singurele universal recunoscute.  
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Această predominanţă a cutumei a fost favorizată şi prelungită de 
apariţia tardivă a primelor instituţii internaţionale, altele decât statul. Practica 
tratatelor multilaterale – numite şi „colective” în epocă – care convin mai mult 
decât tratatele bilaterale în elaborarea dreptului scris, nu s-a impus progresiv decât 
începând cu sec. XIX. Mai mult, primele tratate cu adevărat multilaterale nu 
aveau altă ambiţie decât constatarea regulilor cutumiare existente. 

2. Dezvoltarea normelor convenţionale începe cu adevărat odată cu 
Convenţiile de la Haga din 1899 şi 1907. Tendinţa creşterii continue a locului 
şi rolului cutumei s-a accelerat brusc după cel de-al Doilea Război Mondial: 
procesul cutumiar tradiţional, datorită lentorii sale, a apărut puţin compatibil 
cu nevoile unei interdependenţe internaţionale, aflată în creştere rapidă. 
Recurgerea intensivă la procedura convenţională s-a impus pentru a da forţă, a 
modifica sau a înlocui vechile regimuri cutumiare.  

3. În ordinea internaţională, spre deosebire de evoluţia constatată în 
drepturile naţionale, reculul cutumei nu este o mişcare ireversibilă, nici din 
punct de vedere cantitativ, nici din punct de vedere calitativ; ar fi cu siguranţă 
exagerat să se susţină că articolul 38 (1) lit. b, din Statutul CIJ a căzut în 
desuetitudine şi care susţinea că acea cutumă este o sursă directă, primară şi 
autonomă de drept pozitiv. 

Cutuma păstrează în acelaşi timp şi un rol latent de “rezervor” pentru 
celelalte izvoare de drept şi chiar, paradoxal, de catalizator al unei relansări 
periodice a elaborării dreptului convenţional. Acest fenomen este foarte 
sensibil în domeniile cele mai controversate ale dreptului internaţional, în care 
necesităţile practicii cer compromisuri imposibil de înfăptuit prin procedura mai 
brutală a acordului diplomatic pe baza unui text din tratat. Mai mult, s-a verificat 
că procesul cutumiar poate câştiga în faţa procesului convenţional pe propriul 
său teren, în ceea ce priveşte viteza de elaborare a dreptului: cea de-a treia 
Conferinţă despre dreptul marilor a fost convocată special pentru a recunoaşte 
existenţa juridică a zonei economice exclusive, dar s-a sfârşit prin a consacra 
această regulă devenita cutumiară între timp. În fine, cutuma poate chiar, 
paradoxal, să fie mai precisă şi mai completă decât dreptul convenţional25. 

Chiar succesul procedurii convenţionale multilaterale şi modurile 
inedite de elaborare a dreptului – prin rezoluţii ale organizaţiilor 
internaţionale, în special – justifica o relansare a procesului cutumiar. 
Confirmată printr-o convenţie de codificare, regula cutumiară se impune 
statelor neparticipante la convenţie; mai mult, dovada existenţei ei nu va mai 
fi căutată în practica statală şi va putea fi dedusă în mod direct din textul 
convenţional. În fine, prin întinderea lui juridică, procesul cutumiar apare ca o 
                                                 
25 A se vedea avizul nr. 176 din 27 iunie 1986 al CIJ, cu privire la reglementarea legitimei 
apărări, Rec. 1986, p. 94. 
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relansare ideală a procedurilor “declaratorii” ale cutumei “agresive”: toate 
controversele se diminuează odată demonstrat că textul unei rezoluţii este de 
acum înainte încorporat într-o regulă cutumiară. 

 
Raporturile dintre normele cutumiare 
În dreptul intern, în cazul unui conflict (fie şi aparent) între două 

norme juridice, soluţionarea acestuia, deci alegerea normei juridice aplicabile, 
presupune parcurgerea a trei etape. 

1. În primul rând, trebuie comparată forţa juridică a normelor în 
conflict. Dacă una dintre cele două norme are forţă juridică superioară, 
problema este rezolvată (fără a mai fi nevoie să se treacă în etapa următoare), 
urmând a se aplica norma având forţă juridică superioară.  

2. Numai dacă normele juridice au aceeaşi valoare, deci primul criteriu 
de departajare este insuficient, se trece (prin urmare, în subsidiar) la etapa a 
doua, analizându-se caracterul general sau special al celor două norme. În 
cazul în care o normă are caracter general, iar cealaltă are caracter special, 
soluţia conflictului de norme este clară, alegându-se norma specială, care 
înlătură de la aplicare norma generală (potrivit principiului specialia 
generalibus derogat). 

3. Doar dacă nici cel de-al doilea criteriu nu poate fi utilizat (ambele 
norme au aceeaşi natură, fiind ori generale, ori speciale), se utilizează, în 
cascadă, cel de-al treilea criteriu, şi anume, succesiunea în timp a normelor 
juridice în conflict (potrivit regulii lex posteriori derogat priori), deci aplicându-se 
norma mai recentă, care o înlătură de la aplicare pe cea mai veche.  

Subliniem că aceste trei criterii de soluţionare a conflictelor dintre 
normele juridice au caracter subsidiar, ele trebuie folosite pe rând, în cascadă, 
deci succesiv, iar nu simultan. Dacă un criteriu poate fi folosit, problema este 
rezolvată, nu se mai recurge şi la un alt criteriu. Niciodată nu se combină 
două sau mai multe criterii. Astfel, norma cu forţă juridică superioară o va 
înlătura întotdeauna de la aplicare pe aceea cu forţă inferioară, indiferent de 
caracterul de normă generală sau normă specială sau de succesiune în timp a 
celor două norme. Similar, norma specială se va aplica întotdeauna cu 
prioritate faţă de norma generală, chiar dacă ultima este posterioară (evident, 
cu excepţia cazului în care norma generală ulterioară precizează contrariul  
în mod expres).  

De altfel, este de reţinut că, în dreptul românesc, prin art. 65 alin. 3 din 
Legea nr. 24/2000, republicată26 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, s-a instituit regula cu caracter imperativ că 

                                                 
26 Publicată în Monitorul Oficial nr. 777 din 25 august 2004. 
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„evenimentele legislative implicite nu sunt recunoscute în cazul actelor 
normative speciale ale căror dispoziţii nu pot fi socotite modificate, 
completate sau abrogate nici prin reglementarea generală a materiei, decât 
dacă acest lucru este exprimat expres27.  

În dreptul internaţional situaţia este puţin diferită, în sensul că apariţia 
unei norme imperative de ius cogens de drept internaţional, cutumiar sau 
convenţional determină caducitatea tratatelor contrarii. Această consecinţă a 
principiului ierarhiei normelor este prevăzută expres de art. 64 din Convenţia 
de la Viena din 23 mai 1969, cu privire la dreptul tratatelor28. Deşi această 
dispoziţie nu vizează ipoteza unei contrarietăţi între noua normă de ius cogens 
şi anumite norme din tratate, ea nu este posibilă; în acest caz nu tot tratatul 
„devine nul şi încetează”, ci numai anumite dispoziţii vizate. 

În caz de conflicte între normele cutumiare succesive cu identitatea 
“părţilor” trebuie, se pare, să se aplice principiile generale de drept. Norma 
cutumiară cea mai recentă câştigă în faţa celei mai vechi, norma specială în 
faţa normei generale.  

Ar trebui să se facă totuşi excepţie în cazul în care normei cutumiare i 
se recunoaşte valoare de normă de jus cogens. Apariţia unei noi norme 
contrarii este teoretic posibilă, deoarece Convenţia de la Viena din 1969 
admite ipoteza unei succesiuni a regulilor de jus cogens; în practică, situaţia 
ar fi destul de confuză atât timp cât procesul nu ar fi încheiat: noua normă 
născută nu ar fi opozabilă statelor care ar depinde de norma anterioară; ea ar fi 
chiar ilicită şi statul care ar pretinde aplicarea ei şi-ar atrage responsabilitatea 
internaţională. 

Conflictul unei norme universale cu o normă regională nu apare decât 
dacă norma universală nu are valoare de jus cogens. Trebuie deci să ţinem 
cont de ipoteza incompatibilităţii între normele cutumiare “non imperative”. 
Aici, principiul anteriorităţii nu dă soluţia de drept comun. Chestiunea trebuie 
văzută în termeni de opozabilitate a normei universale şi a normei regionale 
sau locale, în faţa statelor în litigiul. În absenţa unei ierarhii a normelor 
cutumiare pare logic să se prevaleze de norma regională, dacă diferendul 
opune două state legate prin norma regională – aceasta este lex specialis – şi 
din contră să se aplice norma universală în cazul contrar, deoarece doar 
aceasta din urmă este opozabilă ansamblului părţilor în litigiu. 
                                                 
27 Decizia nr. XXXII din 16 aprilie 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru 
examinarea recursului în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr. 772 din 14 
noiembrie 2007. 
28 Textul publicat în Drept internaţional public, Dumitra Popescu, Adrian Năstase, Editura 
Şansa, Bucureşti, 1997, pp. 383 – 420. 
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Raporturi între norme cutumiare şi alte norme 
de drept internaţional 
O regulă cutumiară poate intra în conflict cu un act juridic unilateral 

statal, o recomandare a unei organizaţii internaţionale., o normă 
convenţională. Soluţiile diferă după cum norma cutumiară este anterioară sau 
posterioară celeilalte norme. 

Norma cutumiară şi actul juridic unilateral statal: actul unilateral este, 
dacă regula cutumiară este opozabilă statului în cauză, inopozabil celorlalţi 
subiecţi de drept, şi este chiar ilicit; regula cutumiară anterioară sau 
posterioară are câştig de cauză. 

Norma cutumiară şi recomandarea: o normă cutumiară posterioară, 
contrarie recomandării, atrage desuetitudinea acesteia şi deci prevalează în faţa ei. 

Situaţia este mai complexă atunci când recomandarea este mai recentă 
decât cutuma. În raportul statului care invocă recomandarea şi cei care se 
prevalează de cutumă – fie că ei au votat împotriva recomandării, fie că ei 
sunt terţi faţă de organizaţie – recomandarea este inopozabila şi cutuma 
câştigă, deoarece ea este singurul numitor comun. Pare cu atât mai ciudat să 
se ajungă la aceeaşi concluzie atunci când litigiul opune două state care au 
votat în favoare recomandării respective: se ştie ca statele nu sunt angajate – 
sub rezerva bunei credinţe – doar prin acest singur vot; ele pot sa continue sa 
invoce cutuma contrarie. 

A fortiori soluţiile precedente se impun în caz de incompatibilitate 
între o normă cutumiară şi un act concertat nonconvenţional, deoarece acesta 
din urmă nu este opozabil – juridic – părţilor. Numai în cazul în care se 
demonstrează, poate că acest act concertat a făcut inopozabilă părţilor cutuma 
anterioară, şi aici în virtutea principiului bunei credinţe.  

Conflictul între o normă cutumiară şi o decizie a unei organizaţii 
internaţionale sau o convenţie nu trebuie văzut decât ca un litigiu opunând 
statele membre ale organizaţiei sau părţile la convenţie; ceilalţi subiecţi de 
drept nu sunt legaţi sau angajaţi prin cutumă şi nu se pot opune decât unor 
acte juridice compatibile cu această cutumă. 

În limitele ipotezei reţinute, este suficient să se aplice principiul 
general conform căruia norma obligatorie cea mai recentă câştigă în faţa celei 
mai vechi: dacă cutuma este anterioară, ea trebuie îndepărtată; dacă ea este 
posterioară, ea va prevala asupra deciziei sau a convenţiei. Totuşi, nu ne 
îndoim că părţile la un tratat pot să îndepărteze aplicarea unei reguli 
cutumiare generale nonimperative, în raporturile lor inter se, intenţia lor în 
acest caz trebuind să fie expresă29.  

                                                 
29 Conform principiului epuizării căilor de recurs interne, CIJ aviz 20 iulie 1989, Elletronica 
Sicula, Rec.1989, p. 42. 
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Contradicţia eventuală între o regulă cutumiară şi un principiu general 
de drept “stricto sensu” se rezolvă neapărat prin punerea în practica a regulii 
cutumiare: aşa cum s-a văzut, CIJ refuză să caute dacă există un principiu 
general de drept atunci când s-a demonstrat deja că o normă cutumiară este 
opozabilă statelor în litigiu.  

 
Ordinea juridică internă şi aplicarea normelor cutumiare.  
Introducerea normelor cutumiare în ordinea internă 
Introducerea normelor cutumiare şi aplicarea lor în ordinea juridică 

internaţională nu ridică probleme. Nu ne lovim aici de dificultăţile ivite în 
urma ambiguităţii “recepţiei “ formale a regulilor convenţionale internaţionale 
(promulgarea şi publicarea tratatelor). 

Regula tradiţională de origine anglo-saxonă “International low is a part 
of the low of the land” este universal admisă; ea este des consacrată expres 
prin Constituţia naţională (în special art. 25 din Legea fundamentală vest-
germană şi art.10 din Constituţia italiană din 1947).  

Constituţia română, din 1991, republicată, statuează că „Statul român 
se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin 
din tratatele la care este parte (art. 11 alin. 1). De asemenea, „tratatele 
ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern (art. 11 alin. 
2). Dreptul internaţional cutumiar nu este citat, dar doctrina recunoaşte că el 
este înglobat în expresia drept internaţional public.  

 
Aplicarea normelor cutumiare internaţionale  
în tribunalele interne 
Ea este mult mai puţin frecventă şi mai puţin clară decât s-ar putea crede, 

după observaţiile precedente. Nu numai că punerea în practică a dreptului 
cutumiar este rar mărturisită, dar şi practica juridică ezită să consacre 
superioritatea normei cutumiare în raport cu dreptul intern şi dreptul convenţional. 

 
Motivele rarităţii precedentelor juridice 
Ele sunt multiple şi ţin de “psihologia” judecătorului naţional, dar mai 

ales de anumite particularităţi procedurale ale recursurilor contencioase 
interne. Prin conformaţia internă şi prin prudenţă naturală (lipsa cunoştinţelor 
de drept internaţional public, lipsa de familiaritate cu sursele de drept 
internaţional), judecătorul naţional manifestă o preferinţă evidentă în aplicarea 
regulilor scrise. Astfel, el va accepta bucuros concluziile fondate pe cutuma 
internaţională atunci când aceasta este încorporată într-o convenţie de codificare, 
numai dacă ea nu poate fi evidenţiată ca plecând numai de la opinii doctrinare. 

Principala dificultate stă în refuzul judecătorului de a admite să 
primească un mijloc fondat pe o cutumă, atunci când ea este invocată de către 
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un individ în interesul propriu: ancorat în convingerea că, prin natura sa, o normă 
cutumiară dirijează doar raporturi interstatale, judecătorul va refuza să-i 
recunoască caracterul de “self-executing”; el va deduce de aici că ea nu este direct 
invocabilă şi că mijlocul este de neacceptat. Acest raţionament a fost pus în 
practică de o manieră categorică şi absolută de către cele mai înalte jurisdicţii. 

 
Soluţionarea conflictelor între norme în faţa jurisdicţiilor naţionale 
Judecătorul intern poate câteodată să fie confruntat cu un conflict între 

o normă cutumiară dată şi o altă normă internaţională, cutumiară sau 
convenţională. 

Nu există niciun motiv să nu se aplice, în ordinea juridică naţională, 
aceeaşi soluţie ca în ordinea internaţională în caz de conflict între norme 
cutumiare succesive (superioritatea normei celei mai recente). La fel se 
întâmplă şi în cazul în care conflictul priveşte o normă cutumiară şi o normă 
convenţională: absenţa ierarhiei izvoarelor de drept internaţional conduce la a 
prefera norma cea mai recentă.  

Mai frecventă şi mai controversată este ipoteza unui conflict între 
normele cutumiare şi normele interne. Dar, despre aceste aspecte, pe larg, 
într-un viitor material. 
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Conceptul operaţiilor bazate pe efecte a impus o nouă modalitate de 
abordare a planificării operaţionale, prin prisma efectelor. În acest context 
planificatorii militari trebuie să cunoască modul de apariţie, de manifestare şi 
relaţionările care apar între acestea. Articolul îşi propune să prezinte definiţia 
efectelor şi să facă unele precizări pentru delimitarea categoriilor de efecte. 

 
The Effects-Based Operations concept represented o new approach to 

operational planning, an effects-based one. Military planners have to know how 
effects occur, act and interrelate. This study wishes to define the concept  
of effect and to point out some considerations related to different categories  
of effects. 

 
 
Cuvinte cheie: efect; efecte directe şi indirecte; efecte cumulative şi în 

cascadă; efecte colaterale; efecte fizice, funcţionale, sistemice 
şi psihologice; efecte la nivel tactic, operativ şi strategic. 

Keywords: effect; direct and indirect effects; cumulative and cascading 
effects; physic, functional, systemic and psychological 
effects; tactical, operational and strategic effects. 

 
 
Definirea efectelor 
Axiomatic, prin efect se înţelege rezultatul unei acţiuni. Conform 

dicţionarului explicativ „Efect = Fenomen care rezultă în mod necesar dintr-o 
anumită cauză, fiind într-o legătură indestructibilă cu aceasta; rezultat, 
urmare, consecinţă” 1. 
                                                 
* e-mail: grecudf@yahoo.com 
1 DEX '98, Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia Română, Institutul de 
Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998. 
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Prin prisma abordării operaţiilor bazate pe efecte, definirea conceptului 
este mai complexă pentru că necesită o analiză sistemică şi temporală, teoria 
efectelor fiind în natura ei bazată pe predicţii, deci şi pe incertitudini. 

Termenul de efect a fost utilizat în literatura militară de mult timp 
pentru a defini, de regulă, o gamă largă de lucruri de la raza de acţiune a unei 
arme sau tip de muniţie până la rezultatele şi obiectivele operaţionale ale unei 
acţiuni sau operaţii. De asemenea, multe din aceste discuţii s-au concentrat pe 
efectul cinetic al unei acţiuni, tradus prin impactul distrugerii fizice, ceea ce a 
făcut ca termenul „efect” să fie utilizat frecvent în cadrul planificării bazate pe 
lovirea obiectivelor pentru a explica impactul pe care distrugerea unei 
anumite ţinte îl are în contextul unei operaţii de nivel operativ sau strategic2.  

În contextul planificării operaţionale prin prisma efectelor, un efect nu 
este reprezentat doar prin impactul direct, de exemplu, distrugerea unei ţinte, 
dar şi prin întregul lanţ de întâmplări succesive sau impacturi indirecte care 
pot apărea în urma unui impact direct. Cu alte cuvinte, putem spune că 
„efectul este rezultatul sau impactul creat prin aplicarea puterii militare sau a 
altui fel de putere”3. Esenţa acestei abordări constă tocmai în faptul că 
efectele pot fi prin natura lor cinetice sau noncinetice, fizice sau 
psihologice/cognitive şi că pot fi aplicate la toate nivelurile războiului. 
Această definiţie largă a efectului lasă loc pentru acţiuni şi efecte urmărite 
mult dincolo de limitele impuse prin războiul „clasic”, bazat pe simpla 
nimicire a inamicului şi distrugerea mijloacelor sale de orice fel, incluzând, de 
exemplu utilizarea manevrei pentru a crea efecte sau aplicarea puterii militare 
pentru aplicarea descurajării convenţionale. De asemenea, lasă o mare largheţe în 
aplicarea definiţiei pentru că alăturarea la puterea militară a unei „alt fel de 
putere”, nedefinită, permite utilizarea tuturor formelor de putere şi a eforturilor 
conjugate ale acestora la obţinerea rezultatului final dorit/propus, reflectând astfel 
realitatea mediului geostrategic actual în care puterea armată nu poate fi aplicată 
izolat de celelalte forme ale puterii naţionale sau a unei coaliţii, ba mai mult, că 
efectele pot deriva şi din acţiunea puterii unor actori nonstatali sau nonnaţionali. 

Din teoria efectelor, precum şi din documentele doctrinare derivate din 
aceasta, utilizate de planificatorii militarii, rezultă mai multe definiţii ale 
noţiunii de „efect”, dintre care: 

                                                 
2 A se vedea în acest sens lucrarea colonelului John A. Warden III, The Enemy as a System, 
Airpower Journal, nr.1, Spring, 1995, pp. 40-55, în care autorul explică “cercurile concentrice 
de vulnerabilităţi existente într-un sistem inamic”. 
3 Dr. Edward A. Smith Jr., Complexity, Networking, and Effects-Based Operations, studiu 
prezentat la “The Symposium on S&T for the New Defence and Security Environment”, 21-
22 Martie 2006, pp. 1-3. 
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• „ ... efectele constau în întreaga gama de rezultate, întâmplări sau 
consecinţe care rezultă dintr-o anumită acţiune”4. 

• „... efectele sunt rezultatele sau consecinţele fizice, funcţionale sau 
psihologice care apar în urma executării unei acţiuni militare sau nemilitare”5. 

• Efecte = „rezultatele, faptele sau consecinţele fizice, funcţionale sau 
psihologice care apar în urma executării unei acţiuni militare sau nemilitare 
[con]duse la nivel tactic, operativ şi strategic”6. 

• Efect = „starea fizică şi/sau comportamentală a unui sistem rezultată 
dintr-o acţiune, un set de acţiuni sau dintr-un alt efect şi efect = o schimbare a 
condiţiei, comportamentului sau a gradului de libertate”7. 

• Efect = “consecinţa cumulativă a uneia sau mai multor acţiuni duse 
în întregul spaţiu de angajare care conduce la schimbarea situaţiei în unul sau 
mai multe domenii”8. 

Din cele ce am prezentat mai sus, rezultă că în definirea termenului 
efect un rol important îl are capacitatea de a produce un rezultat, de exemplu: 
să influenţeze, să afecteze, să limiteze etc. În egală măsură, este important de 
subliniat că efectul unei anumite acţiuni poate produce mai multe schimbări 
sau că o anumită întâmplare poate avea consecinţe/rezultate subsecvente şi de 
aceea este foarte important ca în planificarea operaţională să se cunoască 
tipurile de efecte şi mecanismul de funcţionare a acestora. 

 
Clasificarea efectelor 
Efecte directe şi indirecte 
În cel mai larg sens posibil, efectele pot fi categorisite în efecte directe 

şi efecte indirecte. Un efect direct este acel rezultat al unei/unor acţiuni care 
se obţine fără interferenţa unui alt efect sau mecanism între momentul acţiunii 
şi producerea lui. Pe cale de consecinţă, un efect indirect se produce atunci 
când între acţiune şi rezultatul final, care poate fi de natură fizică sau 
psihologică/comportamentală, intervine un alt efect sau mecanism. În acest 
context, termenul mecanism este reprezentat de explicaţia despre cum o 
acţiune cauzează un efect. 
                                                 
4 Edward C. Mann III, Gary Endersby, Thomas R. Searle, Thinking effects – Effects Based 
Methodology for Joint Operations, CADRE Paper Nr.15, Air University Press, Maxwell Air 
Force Base, Alabama, octombrie 2002, p. 30.  
5 *** Effects Based Operations – Discussion Paper, Directorate of Future Warfighting 
Concepts, Australian Defence Force, noiembrie 2003, p. 5 disponibilă la adresa 
http://www.defence.gov.au/strategy/fwc/documents/ebo_dp.pdf.  
6 Graham Kessler, USJFC-J.9, EBO Concept Developer, Effects-based Operations, 
disponibilă la adresa http://www.mors.org/meetings/ebo/ ebo_reads/Kessler.pdf 
7 *** Commander’s Handbook for an Effects-Based Approach to Joint Operations, USJFC - 
Joint Warfighting Center, 24 februarie 2006, pp. 1-3. 
8 *** Bi-Strategic Command Pre-Doctrinal Handbook, Effects Bassed Approach to 
Operations, 4 decembrie 2007, pp. 2-1. 
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Efectele directe sunt, în general, uşor de recunoscut şi descris. De 
exemplu, bombardarea din aer executată asupra unei facilităţi de apărare 
aeriană şi a sistemelor de comandă şi control asociate cu aceasta produce 
efectul direct de distrugere a elementelor componente ale respectivei ţinte. 
Efectele directe pot declanşa şi consecinţe adiţionale, definite mai sus ca 
efecte indirecte, care sunt create de un efect intermediar (care poate fi şi 
efectul direct) sau printr-un mecanism care să contribuie la obţinerea 
rezultatului final. În exemplul nostru, un efect indirect ar putea fi refuzul 
operatorilor de pe alte sisteme de apărare aeriană să deschidă focul asupra 
aviaţiei de teama unui rezultat similar celui anterior. 

Efectele directe şi indirecte pot fi de natură fizică, funcţională sau 
psihică. Efectele indirecte pot fi, de asemenea, sistemice, au tendinţa de a se 
produce cu un anumit grad de întârziere şi sunt mai greu de recunoscut. 
Efectele indirecte sunt de cele mai multe ori rezultatul cumulativ şi în cascadă 
al combinării mai multor efecte directe. Într-o frază, atingerea rezultatului 
dorit se poate realiza prin combinarea efectelor directe şi indirecte. 

 
Efecte de ordinul 1, 2, 3 ... n 
Un alt criteriu prin prisma căruia se pot clasifica efectele este cel al 

ordinii în care acestea apar/se produc9. Din acest punct de vedere, efectele de 
ordinul 1 sau de prim ordin sunt sinonime cu efectele directe, iar efectele de 
ordinul 2, 3  ... n (secund, terţ ... n) cu efectele indirecte. 

 
Efectele de prim ordin rezultă imediat sau aproape imediat dintr-o 

acţiune militară sau nonmilitară. Efectele de ordinul 2, 3 ... n se produc 
similar explicaţiilor date la efectele indirecte. În funcţie de situaţie, aceste 
efecte pot apărea într-o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, fiind 
create de alte efecte sau prin mecanisme. Cu cât creşte ordinul unui efect, cu 
atât creşte complexitatea acestuia şi este mai dificil de a-l recunoaşte. 

Exemple de efecte de ordinul 2, 3 .. n sunt multiple, cum ar fi, avarierea 
reţelei electrice a adversarului, care va produce întreruperi de curent în teritoriu, 
acestea afectând capacitatea de producere şi transport a carburanţilor şi 
lubrifianţilor, care l-a rândul ei va reduce gradul de asigurare logistică a forţelor şi 
implicit va altera capacitatea de ducere a operaţiilor terestre, aeriene sau navale. 

 
Efecte cumulative şi în cascadă 
Prin prisma planificării operaţionale bazate pe efecte, un efect 

cumulativ este rezultatul conjugat al mai multor efecte directe şi indirecte 
asupra unui adversar. Cumularea efectelor poate apărea la acelaşi sau la 
                                                 
9 Maj. Jay M. Kreighbaum, Force Application Planning: A Systems and Effects Based 
Approach, School of Advanced Airpower Studies Air University, Maxwell Air Force Base, 
Alabama, iunie 1998, pp.74-77. 
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diferite niveluri de utilizare, caracteristic fiind pentru efectul cumulativ că 
acesta tranzitează dinspre nivelele inferioare spre cele superioare ale utilizării 
şi apare, de regulă la nivelul superior; totuşi există situaţii în care poate apărea 
şi la acelaşi nivel. De exemplu, distrugerea punctelor de observare de artilerie 
la nivel tactic poate conduce la efectul cumulat de obţinere a iniţiativei la 
nivel operativ. 

 
Efectele în cascadă sunt acele efecte directe, indirecte si cumulative 

care se transmit sub forma unui val, ondulatoriu şi progresiv, în interiorul 
unui sistem, deseori afectând şi alte sisteme relaţionate. În mod tipic, un efect 
în cascadă curge dinspre nivelurile superioare spre cele inferioare şi este 
rezultatul influenţării nodurilor critice ale sistemelor multiple adverse. De 
exemplu, la scoaterea din luptă a unui comandament superior efectul în 
cascadă curge spre eşaloanele inferioare subordonate, producând în cele din 
urmă dezorganizarea conducerii la aceste unităţi. 

Ambele tipuri de efecte pot fi privite şi prin prisma caracteristicii de 
accelerator sau multiplicator şi solicită din partea planificatorilor o abordare 
sistemică pentru analiza relaţiilor, interdependenţelor şi conexiunilor existente 
între elementele constitutive. Efectele în cascadă pot fi „bune” sau „rele” în 
funcţie de punctul de vedere din care sunt privite, respectând regula generală 
că tot ceea ce e rău pentru adversar e bun pentru forţele proprii şi invers. 

 
Efecte colaterale 
Efectele colaterale sunt acele rezultate care apar la un moment dat 

altfel decât s-a intenţionat, dorit sau planificat. Într-un sens larg, prin efect 
colateral se înţelege orice efect obţinut dincolo de intenţiile pentru care o 
anumită acţiune a fost (con)dusă şi poate să aibă un sens pozitiv sau negativ, 
în funcţie de respectivele intenţii. 

În sens negativ, efectele colaterale pot fi efecte directe sau indirecte 
apărute incidental care produc răniri ale personalului sau distrugerea 
obiectivelor care sunt nedorite şi neintenţionate. În sens pozitiv, acestea pot 
produce rezultate care se dovedesc benefice pentru bunul mers al unei 
acţiuni/operaţii militare în desfăşurare. Invariabil însă, în domeniul militar trebuie 
să avem în vedere că efectele directe (de prim ordin) planificate vor produce şi 
efecte indirecte neintenţionate sau nedorite şi care nu au putut fi anticipate. 

La acest punct este cazul să evidenţiem diferenţa existentă între 
pierderi colaterale şi efecte colaterale. Prima noţiune este mai restrictivă, are 
doar caracter negativ, fiind definită ca „... stricăciuni produse incidental şi 
neintenţionat care afectează facilităţi, echipamente sau personal care nu au 
constituit obiective de lovit”10 şi se aplică egal forţelor proprii, neutrilor şi 
                                                 
10 Edward C. Mann III, Gary Endersby, Thomas R. Searle, op.cit., pp.35-36.  
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chiar şi forţelor inamice. Evaluarea efectelor colaterale constituie o 
preocupare permanentă pe timpul planificării operaţionale, având în vedere că 
efectele de ordinul 2 şi 3 se manifestă pozitiv sau negativ în obţinerea 
rezultatului. Unii teoreticieni analizează efectele colaterale şi prin prisma 
caracterului de „dorit” sau „nedorit”. Personal, apreciez că analiza de mai sus 
este cuprinzătoare şi că nu este nevoie de introducerea unor noi criterii, 
caracteristicile pozitiv/negativ fiind similare cu primele în înţeles. 

 
Efecte fizice, funcţionale, sistemice şi psihologice 
Din definiţiile prezentate anterior, analiza diferitelor tipuri de efecte, 

după diferite criterii, ne conduce spre rezultate, evenimente sau consecinţe de 
natură fizică, funcţională, sistemică sau psihologică relaţionate cu acţiunile 
militare. Această clasificare a efectelor (fizice, funcţionale, sistemice şi 
psihologice) este, în primul rând, legată de evaluarea efectelor în situaţii de 
conflict şi este importantă pentru că permite analiza interdependenţei şi 
relaţionărilor existente între diferitele tipuri de efecte. 

Efectul fizic constă în alterarea stării fizice a unui obiect sau sistem ca 
urmare a impactului direct rezultat din aplicarea resurselor militare. În război, 
scopul primordial al efectului fizic constă în distrugerea, dezorganizarea sau 
neutralizarea unei sau unui grup de ţinte ca urmare a procesului de lovire prin 
foc. În alte acţiuni, cum este cazul operaţiilor umanitare sau de stabilitate, un 
efect fizic poate consta şi în construirea unor elementele de infrastructură 
importante sau alte acţiuni care să ajungă fizic la audienţa ţintă – populaţia 
locală în acest context. În general, efectele fizice sunt efecte directe. 

Efectele funcţionale sunt reprezentate de efectele directe sau indirecte 
ale unei acţiuni militare asupra abilităţii unei ţinte sau obiectiv de a funcţiona 
şi a-şi îndeplini misiunea în bune condiţii. În evaluarea acestor efecte este 
deosebit de important să se determine în ce măsură o acţiune a afectat 
funcţionarea unei anumite ţinte, în raport cu scopul propus. Deseori, aceste 
efecte se pot constitui şi în indicatori cheie ai obţinerii succesului în 
respectiva acţiune.  

Efectele sistemice sunt reprezentate de efectele indirecte îndreptate 
către afectarea sau dezorganizarea capacităţii de operare a unui anumit sistem 
sau grup de sisteme. Deosebirea dintre efectele funcţionale şi cele sistemice 
derivă din ceea ce este în mod real afectat prin prisma scopurilor stabilite. De 
exemplu, pentru o ţintă de genul staţiilor de transformare a electricităţii 
efectul dorit este cel funcţional. Din contră, dacă necesitatea este de a afecta 
întreaga reţea electrică, atunci vorbim despre un efect sistemic. Afectarea 
capacităţii de producţie a unei centrale electrice poate afecta alte sisteme, cum 
ar fi: cel al comunicaţiilor, de comandă şi control sau feroviar, având astfel 
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efecte cumulative şi/sau în cascadă. Pe de altă parte, dezorganizarea 
principalelor reţele de electricitate produce, în mod normal, efecte colaterale 
în sistemul economic, sanitar, educaţional sau de transport în comun. 

Efectele psihologice sunt rezultatele acţiunilor care influenţează 
emoţiile, motivaţia şi raţionamentele, în final comportamentul guvernelor 
străine, organizaţiilor, grupurilor sociale şi indivizilor. Aceste efecte pot fi 
atât directe, cât şi indirecte în funcţie de acţiunea militară sau nonmilitară care 
le produce. De exemplu, atacurile strategice împotriva inamicului pot avea ca 
efect demoralizarea factorilor săi de decizie, a forţelor armate şi a populaţiei, 
toate acestea afectând voinţa acestora de a continua războiul. În egală măsură 
pentru obţinerea efectelor psihologice pozitive, din punctul nostru de vedere, 
pot fi folosite şi alte tipuri de acţiuni militare sau nonmilitare din larga gamă 
de acţiuni utilizate în operaţiile informaţionale sau numai a celor psihologice. 
Indiferent de tipul de acţiune ales, obţinerea unor efecte psihologice are, în 
general, un scop greu de exprimat şi definit şi este extrem de dificil de 
cuantificat cu exactitate. 

Între aceste tipuri de efecte există o legătură naturală, care deşi se 
poate manifesta în diferite forme de legături cauzale este întotdeauna 
prezentă. Pentru exemplificare, distrugerea unui pod este un efect fizic; ca un 
rezultat al distrugerii, podul nu mai este funcţional, iar această lipsă de 
funcţionalitate afectează sistemul de transport; mai mult, distrugerea podului 
poate avea efecte psihologice asupra adversarului, mai ales dacă era situat pe 
principala sa cale de aprovizionare sau de retragere. Ceea ce este cel mai 
important din cele prezentate este necesitatea înţelegerii relaţionărilor 
existente între efecte şi încorporarea acestor cunoştinţe în procesul de 
planificare, execuţie şi evaluare a operaţiilor. 

 
Manifestarea efectelor la nivel tactic, operativ şi strategic 
Nivelurile războiului sau spectrul conflictului sunt termenii doctrinari 

utilizaţi pentru a explica şi a clarifica diferitele legături existente între 
obiectivele strategice şi acţiunile tactice, într-o analiză bazată pe scenarii 
centrate pe acţiunea concretă de a lupta. Deşi nu există limite clar definite 
între ele, în teoria şi practica militară sunt utilizate cele trei niveluri 
menţionate – tactic, operativ şi strategic – care, într-un sens larg se aplică atât 
în război, cât şi în alte tipuri de operaţii militare, înţelegând aici pe cele 
definite ca fiind operaţii militare altele decât războiul.  

Pentru a evita limitările impuse de concentrarea exclusivă pe luptă, în 
teoria operaţiilor bazate pe efecte se utilizează frecvent termenii niveluri de 
angajare şi spectrul angajării, ceea ce permite ca operaţiile bazate pe efecte 
să se poată fi utilizate în întreg spectrul angajării, de la starea de pace până la 
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operaţii combatante majore. Din perspectiva aceleiaşi teorii, efectele sunt 
rezultatele la nivel tactic, operativ sau strategic pe care acţiunile militare 
intenţionează să le producă şi pot fi definite ca tactice, operative sau strategice 
în funcţie de contribuţia pe care o au la îndeplinirea obiectivelor. Este de 
asemenea de subliniat că efectele care se manifestă la nivel tactic, operativ 
sau strategic se întrepătrund printr-o combinaţie complexă de efecte directe şi 
indirecte. În esenţă, efectele tactice, operative şi strategice reprezintă cadrul 
atotcuprinzător care include toate efectele (Fig. 1) 11. 

 

 
 

Fig. 1  Relaţiile fundamentale dintre diferitele efecte 
 
Acţiunile la nivel strategic implică activităţi asociate cu efortul 

general, ca un întreg, al naţiunii/coaliţiei. Efectele strategice contribuie la 
afectarea unei audienţe ţintă specifice care cuprinde toate capacităţile politice, 
militare şi economice, ca şi stabilitatea psihologică a acesteia. Într-un scenariu 
de luptă majoră, un efect strategic poate fi anihilarea sau limitarea abilităţii 
sau voinţei de a duce sau a continua războiul, prin distrugerea sau 

                                                 
11 Edward C. Mann III, Gary Endersby, Thomas R. Searle, op.cit., p.40. 

Efecte indirecte (de ordinul 2 şi 3) 
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dezorganizarea centrelor de gravitate ori altor ţinte sau grupuri de ţinte vitale. 
Centrele de greutate ale inamicului includ, în general, sistemul de comandă şi 
control, producţia de război, forţele din teren şi elementele cheie de 
infrastructură care sprijină efortul de război. Efectele strategice pot fi 
rezultatul acţiunilor forţelor terestre, aeriene şi navale duse la un nivel inferior 
de angajare. Efectele strategice au nevoie, de regulă, de mai mult timp să se 
producă decât cele tactice sau operative. 

Nivelul operativ cuprinde activităţi asociate campaniilor, acţiunilor 
majore şi activităţilor care afectează un întreg teatru de operaţii. La acest 
nivel, efortul se concentrează fie pe potenţialul inamicului de a duce lupta, fie 
pe abilitatea acestuia de a avea controlul în teatru. Punctul central de atenţie la 
acest nivel îl constituie forţele inamice şi centrele de gravitate de nivel operativ. 
Efectele la nivel operativ contribuie la reducerea şi la dezechilibrarea capacităţii 
inamicului de a duce cu succes campanii şi de a continua războiul. Aceste efecte 
necesită mai puţin timp pentru apariţie decât cele de la nivel strategic. 

Efectele tactice sunt rezultatul unei sau unor acţiuni la nivel de 
unitate/mare unitate tactică. Astfel de efecte pot fi atât directe, cât şi indirecte 
şi acţionează de obicei concertat cu alte efecte tactice pentru a produce 
rezultate la nivele superioare de angajare. Efectele tactice apar, de regulă, 
imediat, într-o anumită arie şi durează puţin. De cele mai multe ori efectele 
tactice contribuie la succesul general prin rezultatele cumulative ale 
angajamentelor şi luptelor individuale ale unităţilor. Ca exemple de astfel de 
efecte pot fi prezentate: superioritatea aeriană sau navală, izolarea unităţilor 
inamice în câmpul tactic şi desfăşurarea rapidă a forţelor în câmpul de luptă. 

Aşa cum de altfel am mai prezentat, forţa poate fi utilizată fie pentru 
nimicirea fizică a inamicului, fie pentru a-l controla. Utilizarea forţei în 
primul rând pentru a controla deschide, prin prisma operaţiilor bazate pe 
efecte, o perspectivă nouă şi diferită pentru utilizarea puterii militare în cel 
mai eficient mod. 

În concluzie, putem reliefa că efectele pot fi clasificate în funcţie de 
diferite criterii, dar cheia analizei rămâne acţiunea în cazul efectelor directe, 
respectiv mecanismul în cazul efectelor indirecte. De asemenea, că efectele se 
manifestă la nivel tactic, operativ şi strategic şi că apariţia efectelor colaterale 
este independentă de intenţia umană şi/sau procesul de planificare şi poate 
avea consecinţe pozitive sau negative pentru buna desfăşurare a unei operaţii. 
În fine, este vital pentru succesul general al unei operaţii să se înţeleagă şi să 
se cunoască modalitatea în care relaţionează efectele şi cum aceste cunoştinţe 
pot fi inserate în procesul de planificare, execuţie şi evaluare a operaţiilor. 
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Tranzacţiile electronice în "era Internet"  
În ultimii ani, tranzacţiile electronice au crescut într-un ritm 

exponenţial. Acest lucru a fost determinat atât de transferurile electronice de 
fonduri (internet banking, intranet banking), dar şi de utilizarea de noi modele 
de afaceri – comerţul electronic. Utilizatorii folosesc Internetul pentru 
cumpărături, pentru operaţiuni financiar-bancare on-line sau pentru alte 
diferite operaţiuni. Majoritatea utilizează carduri de debit sau de credit pentru 
a efectua plăţile aferente achiziţiilor on-line. 

Afacerile on-line implică respectarea unui set de principii legate de: 
• comportamentul uman – descris prin elemente, cum ar fi: onestitate, 

încredere, discreţie şi păstrarea secretului; 
• aspecte economice – acurateţe privind sursa şi calitatea bunurilor 

furnizate; 
• aspecte tehnice – asigurarea calităţii şi a protecţiei datelor, asigurarea 

plăţilor electronice corespunzătoare tranzacţiilor comerciale efectuate. 
Site-urile web corespunzătoare instituţiilor publice prezintă 

următoarele avantaje: 
• creşterea volumului tranzacţiilor, scăderea timpului de achiziţie şi 

diversificarea căilor de comunicaţie; 
• îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite prin creşterea duratei de 

acces la aceste servicii, de regulă prin disponibilitatea acestora  
24 ore/zi; 

• îmbunătăţirea imaginii serviciilor oferite de instituţiile publice sau 
de firmele private 

Tranzacţiile bancare on-line oferă câteva avantaje importante: 
• disponibilitate 24 ore/zi pentru a accesa conturile. Prin utilizarea 

Internetului, clienţii pot accesa propriile conturi şi pot vizualiza diferite 
rapoarte (balanţe ale conturilor, ordine de plată etc.) şi pot utiliza serviciile 
bancare în orice moment fără a depinde de orarul de lucru al băncilor; 

• costuri reduse, rate ale dobânzii mai bune şi oferte speciale – 
costurile pe tranzacţie sunt semnificativ mai reduse pentru tranzacţiile 
electronice, în comparaţie cu tranzacţiile bancare tradiţionale. Acest fapt 
permite sistemelor informaţionale bancare on-line să ofere rate ale dobânzii 
mai ridicate pentru depozite, certificate de depozit, şi conturi pentru piaţa 
monetară (money-market). Unele bănci mai oferă bonificaţii pentru conturile 
aferente ATM-urilor sau bonusuri cash pentru conturile noi care se creează; 

• control direct al conturilor – cu on-line banking clienţii pot vedea 
balanţele conturilor şi transferurile efectuate în orice moment, fără a înregistra 
o cerere în acest sens către un lucrător bancar şi fără să aştepte răspunsul; 
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• acces bancar nelimitat din punct de vedere geografic (în orice loc şi 
în orice moment) – electronic banking oferă posibilitatea accesării conturilor 
clientului din orice loc care permite o conexiune la Internet. Accesul la 
Internet se extinde de la locuinţa proprie la hoteluri, aeroporturi, diverse 
instituţii, via wireless; 

• posibilitatea accesului personalului militar şi/sau civil aflat în 
misiuni în afara graniţelor ţării, la conturile personale; 

• efectuarea tranzacţiilor on-line banking, într-un timp extrem de 
redus, de către eşaloane militare aflate în misiuni multinaţionale în diferite 
teatre de operaţii, păstrarea secretului tranzacţiilor bancare; 

• monitorizare a conturilor mai strictă – cu on-line banking pot fi 
listate toate tranzacţiile şi pot fi create rapoarte aferente. Acest lucru permite 
ţinerea unui buget strict şi urmărirea acurateţei înregistrărilor; 

•  viteza mărită de tranzacţionare – în general, on-line banking 
execută tranzacţiile în acelaşi timp sau mai rapid decât ATM-urile, timpul de 
răspuns fiind foarte scăzut; 

• securitate – există mai multe niveluri de securitate, utilizând nume şi 
parole care sunt gestionate de client; tranzacţiile sunt autorizate de operatori 
desemnaţi în acest sens; 

• facilitate – toate informaţiile despre tranzacţii sunt memorate în baze de 
date şi pot fi accesate ulterior, reducând timpul de completare a ordinelor de plată; 

• simplitate în utilizare – interfaţa grafică este prietenoasă şi clientul 
are instrucţiuni on-line de utilizare; 

• numai un singur calculator pentru conectare – este necesar pentru 
conectare la Internet şi efectuarea de tranzacţii; 

• rapiditate în execuţie – nu există timpi de aşteptare, fiecare client 
fiind servit în momentul accesării serviciului on-line. 

 
Reguli şi regulamente pentru instituţii financiare  
Diferite instituţii (instituţii financiare, instituţii de reglementare sau 

companii) şi-au definit propriul set de reguli care trebuie respectate pentru 
asigurarea securităţii tranzacţiilor electronice. Se poate face o sinteză a 
acestora, surprinzând aspectele principale. Pentru instituţiile bancare, în 
concordanţă cu reglementările Pulse Bank, este necesar să se îndeplinească 
următorii paşi1 pentru a asigura securitatea tranzacţiilor electronice: 

• evaluarea site-ului – are scopul de se asigura că accesul la site-ul  
on-line banking este bine proiectat şi corespunde cu organizarea şi structura 
băncii. Un site defectuos proiectat determină întreruperea imediată a conexiunii; 

• solicitarea serviciilor de către clienţi – clienţii solicită anumite 
servicii din partea băncii şi ignoră recomandările nesolicitate sau diferite alte 
servicii din partea băncii; 
                                                 
1 Sursa: www.BankPulse.com 
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• nu se aleg nume sau parole evidente – aceasta include nume, adrese, 
numere de telefon, CNP sau alte informaţii care sunt legate de datele personale. 
Este recomandat ca numele de utilizator sau parolele să se schimbe periodic; 

• nu se scriu parolele pe alte suporturi la care pot avea acces şi alte 
persoane şi care pot accesa ulterior conturile personale; 

• nu este recomandată utilizarea aceloraşi nume de utilizator sau a 
parolelor – este recomandată crearea numelor de utilizator şi a parolelor 
diferite pentru fiecare cont bancar. Pentru magazinele on-line, se vor crea 
useri şi parole diferite pentru fiecare; 

• nu se salvează parolele pe computerul personal – acest lucru ar 
permite unei persoane care are acces la calculatorul personal să aibă 
posibilitatea de a accesa conturile personale; 

• se va ieşi din sesiunea de lucru (log-off) şi se va închide browser-ul 
la finalizarea tranzacţiilor; pentru a preveni faptul ca clientul să rămână 
conectat chiar dacă nu a efectuat operaţiuni, multe bănci închid sesiunea de 
lucru pentru conturile clientului dacă acesta nu a efectuat nici o comanda într-un 
interval de timp bine specificat (de regulă 5 sau 10 minute); 

• se vor utiliza programe antivirus – aceste software protejează 
sistemul împotriva manipulării nedorite a datelor personale ale clientului sau 
chiar a preluării controlului asupra acestora de către un computer extern; 

• se va utiliza un browser modern – astfel, clientul se asigură că se va 
folosi o tehnologie de criptare performantă pentru comunicaţiile cu banca on-line; 

• upgradarea software – se va realiza atât pentru programele de 
comunicaţie specifice băncii, cât şi pentru browser-ul utilizat, în scopul 
eliminării problemelor existente la versiunile anterioare; 

• raportarea oricărei probleme de securitate detectată – dacă clientul 
observă că sistemul on-line banking utilizat este vulnerabil sau software-ul 
utilizat nu funcţionează în condiţii optime, trebuie raportat către bancă 
imediat, în scopul înlăturării cât mai rapide a erorilor; 

• se vor solicita băncii informaţii despre securitate – clientul trebuie să 
se informeze despre securitatea electronică utilizată de bancă în realizarea 
tranzacţiilor, informaţii care au caracter public şi pot fi oferite utilizatorilor;  

• nu se va utiliza accesul cu propriul user şi parolă de pe un calculator 
necunoscut – calculatoarele pot avea instalate programe care înregistrează 
paginile accesate sau tastele utilizate şi se pot reface astfel informaţii cu 
caracter personal ale clientului (useri, parole, conturi etc.); 

• nu se va utiliza computerul de la lucru în scopuri personale – este 
posibil ca acest calculator sa fie monitorizat de diferite persoane, inclusiv 
administratorul IT şi astfel să poată fi aflate informaţii cu caracter personal; 
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• se vor depozita în loc sigur rapoartele de tranzacţionare periodice – 
de regulă se stochează informaţii referitoare la rapoartele lunare despre 
tranzacţiile pentru fiecare cont, dar şi informaţiile privind logările şi 
delogările la conturi; 

• se va verifica periodic dacă reglementările instituţiilor bancare on-line 
sunt în concordanţă cu reglementările instituţiilor de reglementare din 
domeniul bancar (de exemplu cu Federal Deposit Insurance Corporation - 
FDIC pentru SUA).  

Pentru instituţiile de reglementare, se pot lua în calcul recomandările 
The Federal Trade Commission (FTC) – SUA, privind desfăşurarea 
tranzacţiilor electronice:  

• utilizaţi un browser securizat – este necesar ca acest browser să aibă 
updatate cele mai bune capabilităţi de criptare şi ca urmare se va folosi ultima 
versiune pusă la dispoziţie de producător, în scopul realizării unei comunicaţii 
securizate între client şi web-site; 

• verificaţi politica privind informaţiile private ale site-ului – acest fapt 
implică determinarea modului în care informaţiile personale ale clientului pot 
fi utilizate sau partajate cu alţii şi verificarea regulilor site-ului privind 
securitatea oferită informaţiilor cu caracter personal ale clientului. Dacă 
clientul nu este de acord cu politica site-ului, el trebuie să renunţe la 
efectuarea de tranzacţii electronice prin intermediul acelui web-site; 

• citiţi şi înţelegeţi politicile de refinanţare şi de expediere de produse 
– acest lucru este important să se realizeze înainte de efectuarea oricărei 
achiziţii, deoarece pot apărea elemente importante privind costul real al 
produselor sau serviciilor sau posibilităţile reale de refinanţare; 

• ţineţi informaţiile personale private – este foarte important să se 
înţeleagă în ce condiţii informaţii personale, cum ar fi: adresa, numărul de 
telefon, CNP, contul bancar, adresa de e-mail etc. pot fi dezvăluite sau trimise 
prin e-mail şi scopul real al unor astfel de cereri; 

• daţi informaţiile de plată numai pentru afaceri cunoscute şi de 
încredere – acest lucru reprezintă etapa finală a unei tranzacţii electronice şi 
numai după ce clientul este ferm convins despre acurateţea tranzacţiei. În 
general se materializează sub forma unui ordin de plată; 

• ţineţi înregistrările tranzacţiilor on-line personale şi verificaţi 
periodic e-mailul – acest fapt implică salvarea tuturor informaţiilor schimbate 
între client şi vânzător despre orice contract sau achiziţie. Informaţiile pot fi 
consultate periodic pentru a verifica toate datele despre tranzacţii; 

• revedeţi periodic rapoartele privind cardurile personale şi conturile 
bancare – acest lucru are ca scop determinarea oricărei erori sau a unei 
achiziţii neautorizate în timp real şi notificarea imediată a băncii a oricărei 
inadvertenţe sau fraude. 
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Plecând de la un set standard de reguli privind conduita în afaceri, 
multe companii au dezvoltat ghiduri interne privind realizarea tranzacţiilor 
electronice. De exemplu, Business Bureau a dezvoltat un ghid concis de 
comerţ electronic, care prevede elemente minimale la care trebuie să se facă 
referire în realizarea unui proces electronic de comunicare comercială (utilizatori 
finali, administratori de web-site, adrese de e-mail pentru solicitări de informaţii, 
persoane desemnate pentru negocierea şi arbitrajul conflictelor, datele/informaţiile 
partajate cu o a treia parte, măsuri pentru asigurarea securităţii datelor). 

În plus, anumite tipuri de comunicaţii electronice comerciale trebuie să 
îndeplinească condiţii, cum ar fi: 

• datele trebuie să fie uşor de accesat şi de preluat; 
• legăturile şi paginile web trebuie să fie bine definite; 
• prelucrarea datelor şi procesarea operaţiilor trebuie să nu fie ambigue; 
• când alte entităţi sunt rezidente pe web-site, trebuie specificate toate 

politicile privind protecţia datelor şi totodată acestea să fie accesibile. 
În desfăşurarea activităţii, pot apărea probleme curente referitoare la 

politicile privind caracterul privat al datelor, practicile comerciale şi politicile 
pentru web-site-urile comerciale: 

• dificultăţi în înţelegerea şi stabilirea unei politici privind caracterul 
privat al datelor în utilizarea web-site-urilor; 

• clarificarea / ascunderea parţială sau totală a anumitor informaţii sau date; 
• utilizarea unui limbaj fuzzy, fără specificaţii clare; 
• dispunerea improprie a informaţiilor care vor fi colectate; 
• disfuncţionalităţi în furnizarea adreselor IP, dar şi în explicarea 

procedurilor de încheiere a tranzacţiilor, de realizare a corecţiilor 
sau de rezolvare a situaţiilor conflictuale; 

• blocarea procedurilor de securitate pentru datele deja transmise; 
• omiterea prezentării cerinţelor de acces sau a procedurilor de 

validare înainte de permiterea accesului pe web-site. 
 
Principii de bază şi reguli utilizate pentru accesul  
la un mediu de afaceri virtual 
Comportamentul în reţeaua Internet nu are la bază un set de reguli sau 

legi coerent şi comun agreat, ci mai degrabă o colecţie de politici şi de reguli 
de conduită unanim acceptate şi asumate de providerii Internet. Astfel de 
reguli, cunoscute sub numele de politici de utilizare acceptabilă a Internetului 
– IAU, sunt emise de organizaţii specializate, dezvoltate în cadrul 
companiilor sau de către ISP şi conţin prevederi cu caracter general 
referitoare la evenimente acceptate şi fapte de nedorit a se întâmpla în lumea 
Internet. Aceste prevederi au anumite particularităţi în cadrul firmelor. De 
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regulă, companiile oferă acces liber la Internet, însă sunt şi unele care 
limitează accesul liber la o perioadă bine determinată (de exemplu 3 luni), iar 
ulterior angajaţii vor plăti o taxă redusă pentru acces la Internet. Cu toate 
acestea, majoritatea firmelor limitează accesul la Internet numai în scopul 
realizării obiectivelor firmei, deşi sunt şi companii care nu impun această 
cerinţă, permiţând acces în scop personal, atât la site-uri, cât şi la e-mail. În 
acest din urmă caz, trebuie respectate anumite reguli: 

• accesul este permis ocazional în scop propriu; 
• accesul trebuie realizat în timpul liber, nu în timpul orelor de lucru; 
• accesul nu trebuie să interfereze cu activităţile curente generate de 

sarcinile de serviciu; 
• accesul la resursele Internetului pentru realizarea obiectivelor firmei 

trebuie să primeze accesului în scopuri personale; 
• accesul în scop propriu nu trebuie să genereze cheltuieli 

suplimentare ale firmei. 
În definirea şi implementarea politicilor IAU, managerii IT se 

confruntă cu o serie de probleme: 
• definirea generală şi detaliată a regulilor privind conduita în 

Internet, reguli care vor fi aprobate de managementul companiei, 
diseminate printre angajaţi şi însuşite de aceştia; 

• informarea periodică a angajaţilor despre reguli, personalul abilitat 
şi responsabil în domeniu; 

• stabilirea drepturilor de acces în Internet pentru fiecare angajat, 
ţinând cont de fişa postului; 

• monitorizarea accesului în Internet şi stabilirea unui set de măsuri 
tehnice şi administrative care vor fi luate în funcţie de context; 

• administrarea resurselor Internet, incluzând instalarea 
echipamentelor şi configurări software (inclusiv blocarea accesului 
pe anumite site-uri). 

Mai mult, se pot defini reguli pentru administratorii IT, în scopul 
realizării unei conexiuni sigure la Internet. Center for Internet Security (CIS)2 
a definit specificaţii de control tehnic, organizate în două niveluri etalon, care 
enumează setările pentru configurarea securităţii şi acţiunile care fac ca 
sistemul să fie sigur. 

Criteriile pentru nivelul 1 – CIS: 
• administratorii de sistem, indiferent de nivelul de cunoştinţe pe care 

le au în domeniul securităţii şi de experienţă, trebuie să înţeleagă şi 
să realizeze acţiuni specifice pentru securitatea electronică; 

                                                 
2 Sursa: http://www.cisecurity.org/bench.html 
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• acţiunile administratorilor de sistem trebuie realizate astfel încât să 
nu cauzeze întreruperi în funcţionarea sistemelor sau a aplicaţiilor 
care rulează; 

• acţiunile administratorilor de sistem trebuie să fie automat 
monitorizate şi configurările verificate prin programe de scoring 
certificate de CIS; 

Criteriile pentru nivelul 2 – CIS – depind de 3 mari factori: arhitectura 
reţelei, funcţionarea serverului şi pregătirea administratorilor de sistem. În 
acest caz, administatorul de sistem are rolul de a combina arhitectura reţelei 
cu arhitectura software şi de a utiliza hardware şi software potrivite pentru 
creşterea securităţii sistemului.  

 
Concluzii 
Utilizarea Internetului poate genera consecinţe pozitive sau negative, 

dar care pot influenţa comportamentul etic în actul de business.  
După Kraemer şi Danziger, influenţele pozitive apar în două 

circumstanţe: 
• când companiile au solide norme etice, au standarde corporatiste 

înalte, se aşteaptă la o respectare fără echivoc a politicilor IAU; 
• în condiţiile în care companiile nu afişează un comportament etic 

consistent, normele de politici IAU pot favoriza stabilirea unui set 
potrivit de norme şi de acţiuni etice la locul de muncă. 

Prin încurajarea înţelegerii şi asimilării unui comportament etic şi 
legal, Internetul devine un mediu democratic de promovare a unor modele de 
afaceri performante.  

Consecinţele negative se manifestă prin depersonalizarea relaţiilor 
umane, datorită nelimitării frontierelor mediului digital virtual. Utilizatorii pot 
fi implicaţi în relaţii impersonale, care pot avea drept consecinţă deteriorarea 
demnităţii umane, nerespectarea drepturilor fundamentale ale omului, diluarea 
responsabilităţii în rezolvarea problemelor de business. Totodată, există 
atitudini rezervate privind gradul mare de utilizare a Internetului şi de 
partajare a resurselor, creând impresia de pierdere a controlului, a puterii de 
decizie şi a avantajului competitiv. 

La ora actuală este foarte greu de gândit o viaţă normală fără Internet. 
Informaţiile oferite sunt diverse: de la informaţii cu caracter de divertisment, la 
informaţii necesare zilnic, până la informaţii pentru documentare în diferite 
domenii. Internetul este utilizat atât în mediul familial, cât şi în mediul de afaceri. 

Datorită faptului că este o reţea deschisă, în permanentă dezvoltare, 
trebuie delimitate norme şi reguli unanim acceptate care fac accesul sigur la 
Internet, dar şi care permit, în acelaşi timp, desfăşurarea tranzacţiilor 
electronice în deplină siguranţă. Aceste reguli ţin atât de instituţii abilitate, cât 
şi de comportamentul individului în cadrul firmei sau în mediul familial. 
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Pentru a fi viabilă şi credibilă, securitatea României trebuie să se bazeze 
pe următoarele componente cu valoare de dimensiune: politică, militară, 
economică, socială, culturală şi ecologică. Aceste dimensiuni nu trebuie privite 
separat, fiecare dimensiune fiind influenţată de celelalte şi influenţând la rându-i. 
Dimensiunea politică a securităţii României se bazează pe patru piloni pe care 
ne propunem să-i analizăm în continuare. 

 
To be viable and credible, Romania security must be based on the 

following components with the value dimension: political, military, economic, 
social, cultural and environmental. These dimensions should not be viewed 
separately, each dimension being influenced by others and influencing them in 
turn. The size of Romania's security policy is based on four pillars that we 
intend to explore them further. 

 
 
Cuvinte cheie: sistem politic, instituţii politice, separaţia puterilor, guvernare, 

organizaţii neguvernamentale. 
Keywords: political system, political institutions, separation of powers, 

government, negovernmental organizations. 
 
 
Dimensiunea politică a securităţii României are rolul cel mai important 

atât în strategiile statului român şi preocupările partidelor politice, cât şi în 
programele structurilor colective (regionale şi zonale) de securitate, la care 
ţara noastră este parte şi este dată de obiectivele, direcţiile fundamentale de 
acţiune şi modalităţile de implementare a acestora în toate domeniile de 
activitate. Dimensiunea politică a securităţii României se bazează pe patru 
piloni pe care ne propunem să-i analizăm în continuare. 
                                                 
* e-mail: minicanfilofteia@yahoo.com 
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Adecvarea sistemului de guvernare la realităţile sociale 
şi legalitatea sistemului politic românesc 
Guvernarea reprezintă raţiunea existenţei şi funcţionării sistemului 

politic: „adică, ceea ce guvernământul realizează trebuie să fie cel puţin destul 
de satisfăcător pentru cetăţeni încât să nu se întoarcă împotriva 
guvernământului”1. Deseori, politologia şi sociologia au identificat activitatea 
politică cu activitatea de guvernare. În mare măsură, identificarea nu este departe 
de realitate, totuşi se impune următoarea precizare: „politica nu se limitează doar 
la guvernare, însă guvernarea este “finalitatea” activităţilor politice”2. 

Configuraţia organizatorică şi funcţională a guvernării din România se 
întemeiază pe principiul separării puterilor şi al controlului lor reciproc 
(organizarea statală a puterii este prezentată în tabelul nr.1). Factorii politici 
trebuie să dovedească o atitudine responsabilă faţă de electorat, sens în care, este 
necesar să fie interesaţi de modul în care măsurile politice corespund scopului 
anunţat şi de performanţa atinsă în urma aplicării măsurilor, cu atât mai mult cu 
cât „nici o guvernare nu poate ignora nevoia de a menţine unitatea societăţii, de a 
ameliora discrepanţele sociale dramatice produse de guvernare”3. Cheia stabilităţii 
oricărei guvernări pare a fi adaptarea la ambientul politic, ceea ce înseamnă 
capacitatea de a efectua modificări politicilor aplicate diferitelor sectoare. 
Succesul unei guvernări este dat de arta şi inteligenţa liderilor politici, care reuşesc 
prin politica dusă să „îndeplinească funcţiile guvernării în acel mod care îi permite 
să fie mereu mai aproape de punctul de echilibru al diferitelor interese politice, 
economice, sociale, decât mai departe de acest punct”4. 

 
Tabel nr.1 

Organizarea statală a puterii în România5 
 

AUTORITATEA 
LEGISLATIVĂ 

AUTORITATEA 
EXECUTIVĂ 

AUTORITATEA 
JUDECĂTOREASCĂ 

Parlamentul Şeful de stat Instanţele judecătoreşti 
Camera 
Deputaţilor Senat   

deputaţi senatori 

Ales prin vot universal, 
egal, direct, secret şi liber 
exprimat. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
şi celelalte instanţe judecătoreşti 
stabilite prin lege (judecătoriile, 
tribunalele şi curţile de apel). 

                                                 
1 Gabriel A. Almond, Sidney Verba, Cultura civică. Atitudini politice şi democraţie în cinci 
naţiuni, CEU-Press, Bucureşti, 1996, p. 208, apud. Ion Mitran, Politologie, Editura Fundaţiei 
România de Mâine, Bucureşti, 2000, p. 73. 
2 Sergiu Tămaş, Management politic. Elaborarea politicilor şi guvernarea, Editura 
Universitară, Bucureşti, 2006, p. 202. 
3 Adrian Năstase, Spre normalitate. Guvernarea reformelor. Reforma guvernării, Editura 
Institutul Social Democrat „Ovidiu Şincai”, Bucureşti, 2004, p. 76. 
4 Sergiu Tămaş, op.cit., p. 215. 
5 Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol.2, 
Editura All Beck, Bucureşti, 2004, p. 17. 
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AUTORITATEA 
LEGISLATIVĂ 

AUTORITATEA 
EXECUTIVĂ 

AUTORITATEA 
JUDECĂTOREASCĂ 

Alese prin vot universal, 
egal, direct, secret şi 
liber exprimat 

Durata mandatului: 5 ani Organizarea şi funcţionarea 
instanţelor judecătoreşti sunt 
stabilite prin lege. 

Durata mandatului: 4 
ani 

Guvern  
Alcătuit din:  
prim-ministru, miniştri şi 
alţi membri stabiliţi prin 
lege organică. 
Este numit de 
Preşedintele României pe 
baza votului de încredere 
acordat de Parlament. 

Ministerul Public 
Parte componentă a autorităţii 
judecătoreşti (decizia Curţii 
Contituţionale nr.344 din 21 
septembrie 2004). 

Organizarea internă a 
fiecărei Camere a 
Parlamentului cuprinde: 
• grupuri parlamentare: 
• birouri permanente: 
• comisii parlamentare: 
1. comisii permanente 
2.comisii de anchetă 
3.comisii speciale 
4.comisii comune celor 

două Camere. 

Ministerele şi autorităţile 
administraţiei publice 
centrale şi locale 
Ministerele se 
organizează numai în 
subordinea Guvernului. 
Autorităţile administraţiei 
publice se pot înfiinţa 
prin lege organică. 

Consiliul Superior al 
Magistraturii 
Garantul independenţei justiţiei; 
Durata mandatului: 6 ani 

 
Structurile organizatorice statale cu rol de garanţii, contrapondere şi 

sprijin a echilibrului puterilor dintre autorităţile publice şi cetăţeni sunt: Curtea 
Constituţională, Avocatul Poporului, Curtea de Conturi şi Consiliul Legislativ. 

Puterea legislativă este reprezentată de Parlament, „organul reprezentativ 
suprem al poporului român”6 şi instituţia centrală a democraţiei, ales pentru 
un mandat de 4 ani. Principiile mecanismului parlamentar se găsesc în textul 
constituţional (art.61-78), care stabileşte normele legale în care are loc 
alegerea parlamentarilor, durata mandatului, organizarea internă, condiţiile în 
care se pot întruni Camerele şi competenţele fiecăreia etc.  

Puterea executivă: marile structuri ale executivului din România sunt7: 
a) şeful de stat; b) Guvernul; c) ministerele şi celelalte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale; d) autorităţile administraţiei publice locale. 
                                                 
6 Constituţia României, Editura Nicora, Bucureşti, 2003, art. 61, p. 31. 
7 Conf.univ.dr. Gheorghe Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a III-a, 
revizuită şi completată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 561. 
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a) Prin Decretul-Lege nr.92/1990 privind alegerea Parlamentului şi a 
Preşedintelui României, funcţia de şef de stat este încredinţată Preşedintelui 
României, ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat8. 

b) Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi 
exercită conducerea generală a administraţiei publice. Primul-ministru 
desemnat de Preşedintele României9 îşi formează o echipă de miniştri şi 
secretari de stat, ţinând cont de opiniile partidelor din coaliţia majoritară; lista 
membrilor Guvernului şi programul de guvernare sunt prezentate 
Parlamentului în vederea obţinerii votului de încredere; pe baza votului de 
încredere Guvernul este învestit de Preşedintele României să administreze 
treburile curente ale ţării.  

Intervenţia legislativului în activitatea executivului se realizează prin: 
• stabilirea legilor, pe care executivul trebuie să le pună în executare; 
•  aprobarea programului executivului (art.103 alin.2 şi 3 din 

Constituţie); 
• controlul activităţii Guvernului: se realizează prin controlul 

parlamentar, care  are un caracter politic, manifestându-se prin 
verificarea activităţii executive, pe considerente juridice şi pe 
motivaţii politice, vizând atât legalitatea, cât şi oportunitatea actelor 
administrative. Instituţia controlului parlamentar este consacrată în 
articolul 111 din Constituţie, care prevede că „Guvernul şi celelalte 
organe ale administraţiei publice, în cadrul controlului parlamentar 
al activităţii lor, sunt obligate să prezinte informaţiile şi documentee 
cerute de Camera Deputaţilor, de Senat sau de comisiile 
parlamentare, prin intermediul preşedinţilor acestora”. 

Intervenţia executivului în activitatea legislativului este conformă cu 
principiul separaţiei/echilibrului şi a controlului reciproc al puterilor în stat şi se 
manifestă prin: iniţiativa legislativă; promulgarea legilor şi referendum. Potrivit 
Constituţiei (art.71) calitatea de membru al Guvernului este compatibilă cu cea 
de parlamentar. Potrivit aceluiaşi articol, calitatea de parlamentar (deputat sau 
senator) este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii sau demnităţi publice 
de autoritate, cu excepţia celei de membru al Guvernului. 

c) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale 
sunt denumite de domeniu sau de resort, se subordonează Guvernului şi 
execută legile în domeniile lor de activitate. 

d) Autorităţile administraţiei publice locale, conform art.121-123 din 
Constituţie, sunt: primarii, consiliile locale (orăşeneşti, municipale şi 

                                                 
8 Aceeaşi prevedere este conţinută şi în Legea nr.69/1992 privind alegerea Preşedintelui 
României şi Legea nr.370/2004 privind alegerea Preşedintelui României. 
9 Constituţia României, Editura Nicora, Bucureşti, 2003, art. 103, p. 49. 
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comunale), consiliile judeţene şi prefecţii. Îşi desfăşoară activitatea în 
unităţile administrativ-teritoriale, iar potrivit legii cunosc o subordonare pe 
verticală faţă de autorităţile executive superioare, dar şi o subordonare pe 
orizontală faţă de autorităţile locale alese prin vot de către cetăţeni. 

Puterea judecătorească se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege. Statul român de 
drept presupune accesul liber la justiţie. Realizarea justiţiei înseamnă 
aplicarea şi respectarea următoarelor principii constituţionale: principiul 
legalităţii (art.126, art.23 alin.12 şi art.73 alin.3 lit.h); justiţia este unică, 
imparţială şi egală pentru toţi (art.124 alin.2); folosirea limbii oficiale, a limbii 
materne şi a interpretului în justiţie (art.128); dreptul la apărare (art.24); 
folosirea căilor de atac şi caracterul public al dezbaterilor în faţa instanţelor 
judecătoreşti (art.127 şi art.129); prezumţia de nevinovăţie (art.23 alin.11); 
independenţa judecătorului şi supunerea lui numai legii (art.124 alin.3). 

Consiliul Superior al Magistraturii a devenit garantul independenţei 
justiţiei (art.133 din Constituţie), calitate din care rezultă două atribuţii 
principale (art.134): a) propune Preşedintelui României numirea în funcţie a 
judecătorilor şi a procurorilor, cu excepţia celor stagiari, şi dispune 
promovarea şi transferarea judecătorilor; b) îndeplineşte rolul de instanţă de 
judecată, prin secţiile sale, în domeniul răspunderii disciplinare a judecătorilor 
şi a procurorilor, potrivit procedurii stabilite prin legea sa organică.  

Curtea Constituţională este garantul supremaţiei Constituţiei şi 
realizează controlul constituţionalităţii în România conform Constituţiei 
(art.142-147) şi Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale, cu modificările şi completările ulterioare10.   

Avocatul Poporului, instituţie fără tradiţie în România11, este 
denumirea sub care instituţia Ombudsmanului se regăseşte în ţara noastră; are 
reglementarea constituţională în articolele 58-60 din Constituţie şi pe cea 
legală în Legea nr.35/1997 (publicată în Monitorul Oficial nr.48 din 20 martie 
1997) privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, 
modificată şi completată ulterior12.  
                                                 
10 Legea nr.138/24 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea  Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial nr.170 din 
25 iulie 1997. 
11 Constituţia din 1991 prevede pentru prima dată înfiinţarea acestei instituţii, pe o durată de 4 
ani, pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti (art.55). 
12 Legea nr.125/1998 pentru completarea articolului 33 din Legea nr.35/1997, publicată în 
Monitorul Oficial al României nr.229 din 24 iunie 1998; Legea nr.181/2002, privind 
modificarea şi completarea Legii nr.35/1997, publicată în Monitorul Oficial al României 
nr.268 din 22 aprilie 2002 şi Legea nr.233/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.35/1997, publicată în Monitorul Oficial al României nr.553 din 22 iunie 2004; Sursa: 
http://www.avp.ro 
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Curtea de Conturi, instituţie cu tradiţie în ţara noastră13, are 
reglementare în textul constituţional (art.140) şi în Legea nr.94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, cu modificările ulterioare14. 
Funcţionează pe lângă Parlamentul României, desfăşurându-şi activitatea în 
mod independent, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Legea 
fundamentală şi în legile ţării. În unităţile administrativ-teritoriale, funcţiile 
Curţii de Conturi se exercită prin camerele de conturi judeţene. 

Consiliul Legislativ15 este organul de specialitate al Parlamentului, 
care avizează actele normative în vederea sistematizării, unificării şi 
coordonării întregii legislaţii şi ţine evidenţa oficială a legislaţiei României; 
are sediul la Camera Deputaţilor. 

Consensul dintre cei care sunt la guvernare şi cei guvernaţi dau 
legitimitatea unei guvernări. Legitimitatea trebuie reconfirmată periodic, atât 
prin exercitarea conştientă şi responsabilă a dreptului de vot, un drept 
exclusiv politic al cetăţenilor români (art.36 din Constituţie), cât şi prin 
sistemul de norme juridice. Într-un stat de drept, democratic, cum se doreşte a 
fi statul român, poporul trebuie să aibă ultimul cuvânt, fapt precizat de textul 
constituţional (art.2). Sistemul politic românesc post-comunist s-a dovedit „a 
fi doar parţial funcţional, el reuşind să gestioneze societatea românească şi să-
i imprime un ritm de democratizare şi modernizare gradual, inegal în 
dinamică şi în profunzime”16. În afirmarea funcţionalităţii şi legalităţii 
sistemului politic din România un rol important îl deţine cultura politică, 
dezmorţită după anul 1989. După anii de comunism care „au consolidat 
elementele autoritariste din cultura politică”17, România este în plină căutare 
în a-şi defini propria cultură politică18, care sporeşte gradul de libertate prin 
cunoaştere, prin conştientizarea a ceea ce s-a făcut, se face şi se va face şi care 
presupune cunoaşterea sistemului politic românesc, a sistemului electoral, a 
principalelor relaţii politice etc.  

                                                 
13 Curtea de Conturi a fost înfiinţată prin Legea din 24 ianuarie 1864 (Monitorul Oficial nr.18 
din 24 ianuarie 1864), sub denumirea de Înalta Curte de Conturi pentru toată România.  
Sursa: http://www.rcc.ro 
14 Legea nr.77/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea 
şi funcţionarea Curţii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial nr.104 din 7 februarie 2002. 
15 La 1 aprilie 1996, Consiliul Legislativ şi-a început efectiv activitatea, după aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, elaborat în temeiul 
art.10 din Legea nr.73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Legislativ. În anul 2004 au fost modificate şi completate atât Legea nr.73/1993, cât şi 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, prin Legea nr.509/2004, 
publicată în Monitorul Oficial nr.1.122 din 29 noiembrie 2004. Sursa: http://www.clr.ro  
16 Florin Abraham, România de la comunism la capitalism, 1989-2004. Sistemul politic, 
Editura Tritonic, Bucureşti, 2006, p.605. 
17 Tom Gallagher, Furtul unei naţiuni. România de la comunism încoace, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 2005, p.375. 
18 „Termenul de cultură politică se referă la orientările politice specifice-atitudini faţă de 
sistemul politic şi diferitele sale părţi, precum şi atitudini faţă de rolul binelui în sistem”, Ion 
Mitran, Politologie, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2000, p.182. 
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Stabilitatea politică internă şi conectarea ei internaţională,  
principiile relaţiilor externe ale României 
Situată într-o zonă de importanţă strategică pentru cele două 

organzaţii, România trebuie să aibă un rol major în proceul de definire şi 
implementare a politicilor stabilizatoare, de cooperare şi asistenţă de securitate ale 
Organizaţiei Nord-Atlantice şi ale Uniunii Europene, în Europa de Sud-Est şi de 
Est, dar şi în Caucazul de Sud, Orientul Mijlociu şi Regiunea Caspică. Pentru 
îndeplinirea acestui rol, politica internă a ţării trebuie să dovedească stabilitate 
şi să fie conectată internaţional, iar politica externă să fie principalul mijloc de 
pomovare a valorilor şi intereselor naţionale în plan internaţional. 

Politica internă şi externă a României urmăreşte permanent menţinerea 
siguranţei statului român, a suveranităţii şi independenţei sale, a integrităţii 
teritoriale şi a apărării cetăţenilor săi. 

În ceea ce priveşte domeniul securităţii României, actul guvernamental 
urmăreşte crearea condiţiilor politice, organizatorice şi administrative 
necesare garantării securităţii prin: exercitarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti; asumarea conştientă a responsabilităţilor de către toate 
componentele societăţii; perfecţionarea capacităţii de decizie şi de acţiune a 
statului de drept în condiţiile supremaţiei legii; afirmarea ţării ca membru 
activ cu drepturi egale al comunităţii europene, euroatlantice şi internaţionale. 

Stabilitatea politică internă constituie condiţia pentru realizarea 
progreselor pe plan economic şi social. Prin integrarea ţării în Uniunea 
Europeană s-a exprimat apartenenţa la un spaţiu de stabilitate politică, securitate 
internă şi externă, dezvoltare economică, protecţie socială şi solidaritate. 
Realizarea statutului european şi euroatlantic al României constituie direcţia de 
acţiune de bază, care trebuie să canalizeze eforturile politice, organizatorice şi 
financiare ale autorităţilor publice şi instituţiilor de securitate naţionale.  

Obiectivele de politică internă sunt cuprinse în Programul de 
Guvernare, care se bazează pe o serie de principii: 

• principiul atribuirii competenţelor potrivit legii; 
• principiul egalităţii, nediscriminării şi garantării drepturilor 

fundamentale; 
• principiul respectării dreptului fiecărui individ la muncă decentă; 
• principiul eficienţei în normarea intervenţiei statului la nevoile reale; 
• principiul subsidiarităţii şi al proporţionalităţii; 
• principiul contribuţiei şi al solidarităţii în promovarea progresului 

social; 
• principiul transparenţei şi al integrităţii actului de guvernare. 
România a fost şi este permanent preocupată de întărirea relaţiilor cu 

toate statele, ca atare „întreţine şi dezvoltă relaţii paşnice cu toate statele şi, în 
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acest cadru, relaţii de bună vecinătate, întemeiate pe principiile şi pe celelalte 
norme general admise ale dreptului internaţional”19.  

Obiectivul strategic de politică externă a României, după schimbarea 
regimului comunist, a fost consolidarea independenţei, garantarea securităţii 
naţionale şi obţinerea accesului la resursele bunăstării prin ieşirea din sistemul 
mondial sovietic şi intrarea în alianţe cu Statele Unite ale Americii şi Europa 
Occidentală. În raport cu interesele economice, politice şi militare ale 
României, politica externă s-a concentrat, după anul 1989, pe următoarele 
obiective: dezvoltarea relaţiilor bi şi multilaterale; buna vecinătate şi 
cooperare regională; dezvoltarea diplomaţiei parlamentare; promovarea 
diplomaţiei economice; extinderea diplomaţiei culturale şi dinamizarea 
relaţiilor cu românii de pretutindeni, păstrarea identităţii naţionale şi culturale. 

Politica externă implementează Programul de Guvernare şi Strategia 
Naţională de Securitate a României şi are la bază următoarele principii20: 

• calitatea României de membru responsabil al comunităţii europene 
şi al celei euroatlantice, activ în rezolvarea problemelor de interes 
regional şi global; 

• echilibru între interesul naţional şi valorile la care România a aderat: 
democraţie, stat de drept, respect pentru drepturile omului; 

• abordare integrată şi coerentă a priorităţilor economice, politice, 
sociale şi de securitate, astfel încât acestea să se sprijine reciproc şi 
să-şi găsească un echivalent în colaborarea inter şi intrainstituţională 
pentru punerea lor în aplicare. 

În domeniul politicii externe au responsabilităţi: Parlamentul României 
(art.65 alin.2 lit. c, d, e, f, g din Constituţie); Camera Deputaţilor (art.75 
alin.1); Preşedintele României (art.91); Guvernul (art.102 alin.1); Ministerul 
Afacerilor Externe; alte ministere (în mod deosebit: Ministerul Economiei şi 
Finanţelor, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Transporturilor). 

Prin acţiunile desfăşurate pe plan intern şi extern, România a descoperit 
că propria performanţă este cel mai important atu şi că „un stat trebuie să fie 
puternic prin acţiunea sa şi moderat prin ambiţiile sale”21. Input-urile externe 
pot fi considerate factori generatori de democraţie în plan politic şi de 
modernizare economică şi socială, transpunerea lor în practică fiind acţiunea 
şi meritul sistemului politic românesc. 
                                                 
19 Constituţia României, Editura Nicora, Bucureşti, 2003, art.10, p.9. 
20 Raportul privind politica externă a României 2005-2008, Ministerul Afacerilor Externe, 
p.4, disponibil pe site-ul: http://www.mae.ro/poze_editare/2008.11.25_RpMAE_2005-2008.pdf. 
21 Prof.univ.dr. Dumitru Maziliu, Proclamaţia Revoluţiei Române -17 ani de la Speranţele 
din 1989 – ediţia a -II-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti,  2006, p. 82. 
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Relaţiile statului român cu cetăţenii şi responsabilităţile ce-i revin 
Dacă pe 13 august 1988, 93 din 100 de senatori americani au votat o 

rezoluţie care condamna în România îndelungata “practică a încălcării 
sistematice a unui şir întreg de drepturi ale omului recunoscute 
internaţional”22, după anul 1989, România, asemeni altor ţări europene, în 
nevoia de a construi instituţii care să vegheze la funcţionarea statului de drept, 
a introdus în sistemul naţional o instituţie receptată din practica parlamentară 
suedeză23, anume Avocatul Poporului. Rolul acestei instituţii îl constituie 
soluţionarea plângerilor adresate de cetăţenii care pretind că drepturile lor au 
fost încălcate de funcţionari sau autorităţi ale administraţiei publice. 

Statul român recunoaşte drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
cetăţenilor; corelativ cetăţenilor români le revin o serie de îndatoriri fundamentale. 

Folosind criteriul ştiinţific al conţinutului şi libertăţilor cetăţeneşti, 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor români se pot clasifica în 
mai multe categorii24, prevăzute de textul constituţional: 

1) inviolabilităţile (drepturile şi libertăţile care, prin conţinutul lor, 
asigură viaţa, posibilitatea de mişcare liberă, siguranţa fizică şi psihică, 
siguranţa domiciliului persoanei fizice): dreptul la viaţă şi la integritate fizică 
şi psihică (art.22); libertatea individuală (art.23); dreptul la apărare (art.24); 
dreptul la libera circulaţie (art.25); dreptul la viaţă intimă, familială şi privată 
(art.26); inviolabiliatea domiciliului (art.27);  

2) drepturile şi libertăţile economice, sociale şi culturale: dreptul la 
învăţătură (art.32); dreptul de acces la cultură (art.33); dreptul la ocrotirea 
sănătăţii (art.34); dreptul la mediu sănătos (art.35); dreptul la muncă şi la 
protecţia socială a muncii (art.41); dreptul la grevă (art.43); dreptul la 
proprietate (art.44 şi art.136); libertatea economică (art.45); dreptul la 
moştenire (art.46); dreptul la un nivel de trai (art.47); dreptul la căsătorie 
(art.48); dreptul copiilor şi tinerilor la protecţie şi asistenţă (art.49); dreptul 
persoanelor cu handicap la protecţie specială (art.50); 

3) drepturi exclusiv politice şi drepturile şi libertăţile social politice: 
drepturile exclusiv politice: dreptul la vot (art.36), dreptul de a fi ales (art.37), 
dreptul de a fi ales în Parlamentul European (art.38); drepturile şi libertăţile 
                                                 
22 „Scânteia”, 11.11.1988, p.6, apud. Anneli Ute Gabanyi, Revoluţia neterminată, Editura 
Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1999, p.113. 
23 Este vorba de Instituţia Ombudsmanului, formată în Suedia în anul 1809; receptată apoi de 
Finlanda (1919), Danemarca (1953), Norvegia (1952). În prezent este consacrată în peste 50 
de state, de exemplu: Marea Britanie, Franţa, Spania, Ungaria, Portugalia, Olanda, Italia, 
Polonia, Austria, România etc. Pe larg despre această instituţie pe site-ul: 
http://ombudsman.europe.eu 
24 Conf.univ.dr. Gheorghe Iancu, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a III-a, 
revizuită şi completată, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p.121. 
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social-politice: libertatea conştiinţei (art.29), libertatea de exprimare (art.30), 
dreptul la informaţie (art.31), libertatea întrunirilor (art.39), dreptul la asociere 
(art.40), secretul corespondenţei (art.28);  

4) drepturile garanţii (au rolul de garanţii constituţionale): dreptul la 
petiţionare (art.51); dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică (art.52). 

Clasificarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor 
români nu trebuie să ne conducă cu gândul la o ierarhizare a lor, întrucât 
caracteristica lor principală este „indivizibilitatea”25. 

Îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor români, prevăzute în 
Constituţie, sunt: fidelitatea faţă de ţară (art.54); îndatorirea de apărare a ţării 
(art.55); îndatorirea de a contribui la cheltuielile publice (art.56); îndatorirea 
de exercitare a drepturilor şi libertăţilor cu bună-credinţă (art.57). 

Constituţia României precizează principiile constituţionale aplicabile 
drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor români, 
astfel: universalitatea drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale 
(art.15 alin.1); neretroactivitatea legii (art.15 alin.2); egalitatea în drepturi a 
cetăţenilor (art.16 alin.1); funcţiile şi demnităţile publice pot fi ocupate de 
persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară (art.16 alin.3); 
protecţia cetăţenilor români în străinătate şi obligaţiile lor (art.17); cetăţenii 
străini şi apatrizii se bucură în România de protecţia juridică (art.18 alin.1); 
cetăţenii români nu pot fi extrădaţi sau expulzaţi din România (art.19); 
prioritatea reglementărilor internaţionale (art.20); accesul liber la justiţie 
(art.21); caracterul de excepţie al restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al 
unor libertăţi (art.53). 

Promovarea drepturilor omului a devenit, după decembrie 1989, o 
componentă esenţială a politicii României, pornind de la faptul că drepturile 
şi îndatoririle persoanelor aparţinând minorităţilor sunt parte integrantă din 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale tuturor cetăţenilor, iar realizarea 
statului de drept asigură drepturi egale tuturor cetăţenilor ei potrivit 
reglementărilor internaţionale cu caracter universal, precum şi standardelor 
regionale europene înscrise în documentele Conferinţei pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa şi ale Consiliului Europei.  

România trebuie să sprijine şi să acorde drepturi egale tuturor 
cetăţenilor ei, indiferent de naţionalitate26 şi să elaboreze strategii şi politici 
pentru păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice a persoanelor 
aparţinând minorităţilor naţionale şi strategii pentru combaterea discriminării 
şi a prejudecăţilor pentru promovarea diversităţii culturale, lingvistice, 
confesionale etc. 
                                                 
25 Conf.univ.dr. Gheorghe Iancu, op.cit., p.120. 
26 Constituţia României, Editura Nicora, Bucureşti, 2003, art.6, p.8. 
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Fiecare guvernare trebuie să fie conştientă că nu îşi poate pune în 
aplicare politicile, oricât de bune ar fi, fără suportul efectiv al cetăţenilor. Tot 
mai mulţi cetăţeni sunt îndreptăţiţi să fie informaţi şi să înţeleagă informaţia 
comunicată de administraţia publică; să li se ia în considerare opiniile 
exprimate şi să beneficieze de servicii publice conforme cu cerinţele lor etc. 

În domeniul respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor români un 
rol deosebit revine societăţii civile, astfel că pe plan intern sunt implicate o 
serie de organizaţii neguvernamentale, sindicatele, biserica sau mass-media. 
„Reprezentanţilor societăţii civile le revine dreptul inalienabil de a-şi exprima 
opiniile despre actul de guvernare, despre măsurile economice sau sociale 
dintr-un domeniu sau altul, opinii care trebuie luate în consideraţie, analizate 
şi găsite soluţii de corectare a disfuncţionalităţilor semnalate”27. Permanent 
trebuie să existe un dialog între cei aflaţi la guvernare şi reprezentanţii 
societăţii civile; cooperarea dintre organizaţiile societăţii civile şi instituţiile 
statului român trebuie să devină garanţia întăririi securităţii fiecărei persoane. 
„Ignorarea societăţii civile, nepăsarea faţă de opiniile şi concluziile acesteia 
cu privire la unele probleme sociale, politice sau economice importante, 
manifestate de puterea de stat şi forţele politice pot avea efecte dintre cele mai 
grave şi, adesea, foarte greu de remontat”28. 

Buna guvernare poate fi evaluată şi din punct de vedere al 
transparenţei şi al responsabilităţii. Transparenţa şi responsabilitatea sunt 
principii care trebuie să guverneze relaţiile dintre statul român (reprezentat de 
organele sale) şi cetăţenii săi. Instituţii precum presa, organizaţiile 
neguvernamentale sau institute de cercetare (think-tank-uri) contribuie la 
răspândirea informaţiei către societatea civilă privind probleme de securitate. 
Deşi studiile de specialitate şi sondajele de opinie relevă menţinerea la un 
nivel scăzut, în comparaţie cu alte state membre ale Uniunii Europene, al 
participării cetăţenilor la viaţa asociativă, precum şi al comunicării şi 
relaţionării dintre organizaţiile societăţii civile din diferite sectoare, societatea 
civilă trebuie să continue demersurile în sprijinul educaţiei de securitate, 
îndeosebi în rândul tinerilor, pentru a înţelege mai uşor riscurile şi 
ameninţările care îşi fac apariţia în mediul de securitate regional şi global.  

Transparenţa şi responsabilitatea constituie şi condiţii esenţiale pentru 
reaşezarea raporturilor dintre administraţie şi cetăţean, în concordanţă cu 
normele şi practicile europene. Prevederile legislative (Legea nr.161/2003 
                                                 
27 Prof.univ.dr. Florin Scaleţchi, Drepturile omului, societatea civilă, combaterea 
discriminării şi securitatea persoanei, articol publicat în Colocviu Strategic nr.2, aprilie 
2005, Universitatea Naţională de Apărare, Centrul de Studii Strategice de Apărare şi 
Securitate, p.4. 
28 Ibidem, p.5. 
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privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei, Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, Legea nr.115/1999 privind responsabilitatea 
ministerială, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă nr.24/2000) 
vin să întărească necesitatea aplicării şi respectării acestor principii. 
Transparenţa decizională şi transparenţa fiscală sunt „domenii încă 
sensibile”29, în care interesele private şi corupţia îşi fac simţite efectele, 
datorită unor funcţionari coruptibili, dar şi legislaţiei. Adoptarea Legii 
nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (publicată în 
Monitorul Oficial nr.663 din 23 octombrie 2001) este de importanţă deosebită 
pentru sprijinirea societăţii civile în a ajuta transparenţa deciziilor în domeniul 
administraţiei publice, implementarea legii fiind fundamentală pentru 
integrarea euroatlantică a României. Corupţia nu trebuie lăsată să devină un 
„factor distructiv al statului de drept”30. Lupta împotriva corupţiei trebuie să 
constituie unul dintre principalele puncte pe agenda publică a României, în 
vederea unei alinieri la o normalitate din punct de vedere politic, social şi 
economic şi la armonizarea societăţii româneşti cu practicile europene. 

 
Gradul şi împrejurările folosirii forţei în plan intern  
şi extern, rezistenţa sistemului politic la provocările  
şi sfidările ce privesc securitatea României 
După atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 şi odată cu invocarea 

articolului 5 al Tratatului Nord Atlantic, priorităţile (geografice şi funcţionale) 
ale NATO s-au rearanjat, situându-se, pe primul loc, ameninţările de natură 
teroristă, propagarea armelor de distrugere în masă, ameninţările de natură 
asimetrică, în general. România, asemenea altor state, s-a angajat ferm în 
combaterea acestor ameninţări, atât prin măsurile interne stabilite (poziţia de 
principiu, exprimată constant de autorităţile române, a fost de respingere a 
terorismului ca formă de promovare a obiectivelor politice în relaţiile 
internaţionale sau a unor revendicări pe plan intern), cât şi prin participarea la 
eforturile comunităţii internaţionale. 

Pe baza hotărârii Parlamentului României de participare la uzul 
internaţional de forţă31, Guvernul decide asupra cheltuielilor aferente, precum 

                                                 
29 Sursa: http://www.osf.ro/ro/program_articol.php?articol=79, Fundaţia Soroş România, 2007. 
30 Florin Abraham, România de la comunism la capitalism 1989-2004. Sistemul politic, 
Editura Tritonic, Bucureşti, 2006, p.460. 
31 Legea nr.45/1994 a apărării naţionale a României (publicată în Monitorul Oficial nr.172 
din 7 iulie 1994) şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.13/2000 (publicată în Monitorul 
Oficial nr.111 din 14 martie 2000) 
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şi a altor aspecte organizatorice, iar ministerele interesate administrează 
participarea ţării la operaţiunile în cauză, indiferent că este vorba de un 
mandat ONU, OSCE, UE, NATO sau altă formă de asociere internaţională de 
asigurare a respectării dreptului internaţional. Exemplificăm câteva dintre 
participările României cu efective la uzul internaţional de forţă32: Războiul din 
Golf (1991); MINURSO (Sahara Occidentală, 1991-1993), Grupul cvadripartit de 
observatori în Transnistria (1992-1993); UNOMIG (Georgia, 1993); UNOSOM II 
(Somalia, 1993-1994); UNAMIR (Ruanda, 1994); UNAVEM III (Angola 1995-
1997); IFOR şi apoi SFOR (Bosnia-Herţegovina, 1996 până în prezent); 
MONUA (Angola, 1997); Alba (Albania, 1997); Congo (1999 până în 
prezent); Afganistan (2001 până în prezent); Irak (2003); CONCORDIA 
(Macedonia, 2003, prima misiune a Uniunii Europene în Balcani) etc.  

România a semnat tratate bilaterale cu statele din regiune, prin care se 
stipulează angajamentul părţilor de a se abţine de la ameninţarea cu forţa sau 
de la folosirea forţei şi soluţionarea exclusiv pe cale paşnică a problemelor de 
orice natură, de exemplu: Tratatul de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate 
dintre România şi Ungaria (semnat la Timişoara în 16 septembrie 1996); 
Tratatul de prietenie, colaborare şi bună vecinătate între România şi 
Republica Bulgaria (semnat la 27 ianuarie 1992); Tratatul cu privire la 
relaţiile de bună vecinătate şi cooperare între România şi Ucraina (semnat la 
Neptun în 2 iunie 1997). Calitatea României de membru al Alianţei şi acordul 
privind amplasarea bazelor americane au contribuit semnificativ la scăderea 
temerilor legate de o eventuală politică de forţă venită din partea Rusiei. 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării33 organizează şi coordonează 
unitar activităţile de apărare a ţării şi securitatea naţională şi cele de 
participare la misiuni internaţionale.  

Diversificarea riscurilor, a provocărilor şi a ameninţărilor asimetrice la 
adresa securităţii au determinat trecerea de la apărarea teritorială (naţională) la 
apărarea colectivă şi înmulţirea tipurilor de misiuni şi operaţii militare. 
Forţele armate participă la misiuni în afara teritoriului statului român34 (de 
apărare colectivă, în sprijinul păcii, de asistenţă umanitară, tip coaliţie, exerciţii 
comune, individuale, ceremoniale) în condiţiile legii şi potrivit obligaţiilor 
asumate de România prin tratate, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale la 
care este parte. Potrivit Strategiei Naţionale de Apărare din anul 2008, 
direcţiile de acţiune în domeniul apărării sunt: lupta împotriva terorismului, 
                                                 
32 Ion Dragoman, Claudia Militaru, Cerasela Panduru, Relaţii internaţionale actuale, Editura 
Intergraf, Reşiţa, 2004, p.262. 
33 Constituţia României, Editura Nicora, Bucureşti, 2003, art.119, p.58. 
34 Art.2 din Legea nr.42/2004 privind participarea forţelor armate la misiuni în afara 
teritoriului statului român, publicată în Monitorul Oficial nr.242 din 18 martie 2004. 
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combaterea proliferării armelor de distrugere în masă, transformarea militară, 
managementul crizelor, informaţii pentru apărare, economia şi industria de 
apărare, educaţia şi mediul. 

Sistemului politic românesc trebuie să reziste şi să facă faţă cu succes 
riscurilor şi vulnerabilităţilor regionale, ameninţărilor asimetrice, 
neconvenţionale şi transfrontaliere (terorismul internaţional, proliferarea 
armelor de distrugere în masă) şi provocărilor pe termen mediu: instabilitatea 
datorată crizelor şi conflictelor regionale, disponibilitatea crescută a noilor 
tipuri de arme convenţionale, crima organizată transfrontalieră, folosirea în 
scopuri distructive a noilor tehnologii, întreruperea fluxului de resurse vitale, 
migraţia ilegală, efectele dezastrelor naturale şi guvernarea ineficientă. 
Participarea ţării noastre la acţiunile de sprijin şi implementare a păcii, 
securităţii şi stabilităţii internaţionale în cadrul organizaţiilor internaţionale 
constituie o oportunitate de securitate proprie, un prilej de recunoaştere a 
rolului stabilizator şi de formare a unei imagini favorabile în lume şi dovedesc 
că sistemul politic românesc este capabil să reziste provocărilor sau 
ameninţărilor apărute. Rezistenţa sistemului politic românesc este dată şi de 
„legătură consensuală între practicile politice şi aşteptările populaţiei”35. 

Asigurarea securităţii României presupune valorificarea următoarelor 
oportunităţi strategice36 de care dispunem: apartenenţa la NATO (garanţia 
majoră de securitate naţională), ceea ce conferă României dreptul de a 
participa la procesele decizionale aliate privind răspunsul la provocările 
actuale ale securităţii internaţionale; apartenenţa la Uniunea Europeană şi 
participarea la dezvoltarea politicii europene de securitate şi apărare; 
dezvoltarea parteneriatelor strategice în spiritul avantajului reciproc; procesul 
de dezvoltare a politicilor NATO şi Uniunii Europene în zona balcanică, 
Caucaz, Asia Centrală şi Orientul Mijlociu, context în care poziţia 
geostrategică a României devine un reper important; dezvoltarea unor 
proiecte energetice de interes european şi global în regiunea extinsă a Mării 
Negre; interesul statelor din zona Mării Negre pentru mecanisme de securitate 
cooperativă şi asistenţă în domeniul reformei sectorului de securitate.  

La finalul acestui articol, considerăm oportune următoarele concluzii: 
• pilonii dimensiunii politice a securităţii României contribuie 

hotărâtor la convergenţa sistemului politic cu cel comunitar. Pentru aceasta 
societatea românească trebuie să fie pregătită să facă faţă competiţiei la nivel 
global dintre Europa, Statele Unite ale Americii, Rusia, China şi India; 
                                                 
35 Cristian Pîrvulescu, Politici şi instituţii politice, ediţia a II-a, revizuită, Editura Trei, 
Bucureşti, 2002, p.112. 
36 Strategia Naţională de Apărare a Ţării, adoptată prin Hotărârea nr.30 din 04.11.2008, 
publicată în Monitorul Oficial nr.799 din 28.11.2008. 
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• politica internă şi externă a României trebuie să se focalizeze în 
continuare pe protejarea intereselor economice şi sociale ale cetăţenilor, 
precum şi promovarea intereselor economice, politice şi militare ale ţării în 
concordanţă cu poziţia sa geostrategică şi cu evoluţiile din mediul 
internaţional. Prin dezvoltarea şi modernizarea internă în conformitate cu 
documentele programatice agreate cu Uniunea Europeană, România manifestă 
nu doar aspiraţiile şi potenţialul societăţii româneşti, ci şi dorinţa de a fi stat 
asociat unor proiecte şi politici europene concrete. Afirmarea intereselor 
româneşti pe plan extern se realizează prin asocierea la dinamica sistemului 
global şi prin participarea la evoluţiile politice ale zonei. Pornind de la această 
asociere, unii specialişti apreciază că „România duce o politică externă 
originală de echilibru între Uniunea Europeană şi Statele Unite”37;  

• societatea civilă s-a dovedit a fi un indicator sintetic al funcţionării 
normale a statului de drept şi al instaurării unui real climat democratic în 
societatea românească. Armonizarea acţiunilor şi activităţilor societăţii civile 
şi ale instituţiilor statului de drept în combaterea discriminării persoanei 
constituie cheia succesului în domeniul apărării drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeanului. Societatea civilă, prin activitatea organizaţiilor sale, are rolul esenţial 
de a combate discriminările de orice fel privind persoana, fără a se substitui 
instituţiilor abilitate ale statului şi fără a renunţa la mentalitatea sa politică; 

• Guvernul României, în colaborare cu diverse organizaţii al societăţii 
civile şi cu ajutorul organismelor internaţionale, trebuie să transforme lupta 
anticorupţie într-o preocupare importantă în scopul creşterii nivelului de 
integritate şi de încredere faţă de instituţiile statului şi a încadrării societăţii 
româneşti în rândul comunităţii europene; 

• participarea ţării la uzul internaţional de forţă trebuie înţeleasă ca 
fiind o acţiune care urmăreşte promovarea propriilor interese naţionale şi nu 
ca pe un imperativ impus de marile puteri. 
 

 

                                                 
37 Christophe Midan, Integrarea în U.E. ca protecţie împotriva globalizării-Cazul României, 
Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006, p.70. 
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Orânduirea socială la nivel mondial, dar şi regional, a impus încă din 

cele mai vechi timpuri reglementarea relaţiilor dintre statele şi popoare lumii 
sau regiunii respective.  

S-a simţit astfel nevoia reglementării nu doar a relaţiilor dintre 
statele şi popoarele lumii, cât şi a unor valori sociale deosebit de 
importante care influenţează bunăstarea tuturor. Aceste reglementări au 
fost cu predilecţie avute în vedere mai mult la nivel regional, deoarece 
statele vecine sau aşezate într-o zonă apropiată (într-o anumită regiune), 
au simţit mai mult nevoia de a reglementa unitar anumite valori sociale ce prezentau 
interes pentru dezvoltarea şi întărirea relaţiilor dintre ele, dar şi pentru dezvoltarea şi 
evoluţia lor din punct de vedere economic, social, juridic şi politic. Aceste nevoi, 
materializate în acte normative regionale, au făcut să apară noi ramuri de drept 
(ex. la nivel european, întâlnim dreptul european1, dreptul comunitar2, drept social 
european3, drept comunitar al muncii etc.).  
                                                 
* e-mail: cosmincernatdr@yahoo.com 
1 Augustin Fuerea, Drept comunitar al afacerilor (Ediţia a II a revăzută şi adăugită), Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2006, p. 21 şi urm. 
2 Marin Voicu, Politicile comunitare în Constituţia Uniunii Europene, Bucureşti, 2005, p. 9. 
3 Costel Gâlcă, Drept social, vol. I, Principii. Libera circulaţie a lucrătorilor, Editura 
Hamangiu, Bucureşti, 2006, pp. 18-20. 
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Instituind Comunitatea Europeană, statele membre au limitat puterile 
legislative suverane şi au creat un ansamblu juridic specific4. 

Legăturile strânse şi complementaritatea între ordinea juridică 
comunitară şi ordinea juridică a fiecărui stat membru apare cel mai clar în 
mecanismul directivei, care depinde de dreptul naţional în realizarea 
obiectivului stabilit. 

Interesul pentru promovarea muncii cu timp parţial se manifestă, 
cu precădere, în statele membre ale Uniunii Europene şi continuă astfel 
iniţiativele Organizaţiei Internaţionale a Muncii, în această materie. 

În materia contractului individual de muncă cu timp parţial, 
Organizaţia Internaţională a Muncii a adoptat Convenţia nr. 175 din 
1994 în care sunt stabilite câteva principii importante5 cum ar fi: 

a) lucrătorul cu timp parţial este salariatul a cărui durată de 
muncă este inferioară duratei a lucrătorilor cu program integral 
care se află într-o situaţie comparabilă (art. 1 lit. a); 

b) asigurarea pentru lucrătorul cu timp parţial a unei protecţii 
echivalente cu cea de care beneficiază lucrătorul cu timp 
integral (art. 4 şi art. 7); 

c) regimul de securitate socială al lucrătorilor pe timp parţial trebuie 
să fie echivalent cu cel al lucrătorilor pe timp integral aflaţi 
într-o situaţie comparabilă (art. 6); 

d) promovarea muncii cu timp parţial (art. 9 şi 10). 
Recomandarea nr. 182/1994 a Organizaţiei Internaţionale a 

Muncii referitoare la munca pe timp parţial conţine unele dispoziţii de 
care statele membre ale acestei organizaţii trebuie să ţină seama: 
facilitarea accesului la munca cu timp parţial, accesul la formarea 
continuă, acordarea concediului parental şi a concediului pentru 
îngrijirea copilului bolnav, precizarea scrisă a condiţiilor de angajare, 
obligaţia angajatorului de a-1 înştiinţa pe salariatul cu timp parţial 
printr-un preaviz cu privire la modificarea timpului de muncă. La munca 
cu timp parţial se face referire şi în alte recomandări ale Organizaţiei 
Internaţionale a Muncii şi anume: Recomandarea nr. 157 din 1977 
privind angajarea şi condiţiile de muncă şi de viaţă ale personalului 
infirmier, Recomandarea nr. 162 din 1980 privind lucrătorii vârstnici, 
care propune pentru această categorie muncă pe timp parţial şi ore 
                                                 
4 Cezar Manda, Implementarea acquis-ului comunitar - coordonata esenţială a îndeplinirii 
criteriului capacităţii administrative în procesul integrării europene a României, în „Revista 
română de drept comunitar” nr. 1/2005, p. 27. 
5 Pascale Byme-Sutton, Le contrat de travail a temps partiel, Editeur Schulthess Juristische 
Medien SA, Zürich, 2001, pp. 379-381. 
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variabile, Recomandarea nr. 165 din 1981 privind lucrătorii care au 
responsabilităţi familiale, Recomandarea nr. 168 din 1983 privind 
readaptarea profesională şi angajarea persoanelor handicapate6. 

Preocuparea pentru promovarea muncii cu timp parţial se 
manifestă şi în statele membre ale Uniunii Europene. Dintr-un buletin al 
Comisiei Europene7, rezultă că frecvenţa mai mare a contractelor de 
muncă cu timp parţial este asociată cu un nivel al şomajului mai scăzut, 
Olanda fiind ţara în care unul din trei angajaţi lucrează pe timp parţial.  

De asemenea, se remarcă faptul că lucrătoarele femei preferă 
contractul de muncă cu timp parţial. De exemplu, în Olanda, peste 60% 
din femeile salariate lucrează cu timp parţial, iar în Luxemburg există o 
proporţie de 15 femei la un bărbat angajat cu timp parţial8. 

În consecinţă, a fost adoptată de către Consiliul Uniunii Europene 
Directiva nr. 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 19979 privind 
Acordul-cadru privind munca pe fracţiune de normă, încheiat la 6 iunie 
1997 între partenerii sociali cu vocaţie generală la nivel comunitar10.  

Conform primei clauze a Acordului-cadru, acesta are ca obiectiv:  
a) asigurarea înlăturării discriminărilor faţă de lucrătorii cu timp 

parţial; 
b) facilitarea dezvoltării muncii cu timp parţial pe o bază voluntară 
şi contribuţia la organizarea flexibilă a timpului de  
muncă, astfel încât să ţină cont de nevoile angajatorilor şi  
ale lucrătorilor.  

Este considerat lucrător cu timp parţial, potrivit clauzei 3 
paragraful 1 a Acordului-cadru, „salariatul a cărui durată normală de 
muncă, calculată pe o bază săptămânală sau în medie pe o perioadă de 
muncă ce poate merge până la un an, este inferioară celei a unui lucrător 
cu timp integral comparabil”. Se poate constata că Acordul-cadru, ca şi 
Convenţia nr. 175 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, dă o definiţie 
largă salariatului cu timp parţial, condiţia esenţială fiind ca timpul de 
muncă să fie mai redus decât cel al salariatului angajat cu timp integral. 
Acordul-cadru, pus în aplicare prin Directiva nr. 97/81/CE a Consiliului, 
stabileşte câteva principii în materia contractului de muncă cu timp 
                                                 
6 Ovidiu Ţinca, Contractul de muncă pe timp parţial şi contractul de muncă temporal, 
„Revista de drept comercial”, nr. 15/2002, p. 49. 
7 Bulletin on Women and Employment in the European Union, avril 1995, Bruxelles, 
Commission européenne, p. 42. 
8 Pascale Byrne-Sutton, op. cit., p. 386. 
9 Publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor europene, nr. L 14 din 20 ianuarie 1998. 
10 UCIPE (Uniunea Confederaţiilor din industrie şi a angajatorilor din Europa), CEIP (Centrul 
european al întreprinderilor cu participare publică) şi CES (Confederaţia europeană a sindicatelor). 
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parţial. În primul rând instituie interdicţia discriminării în ceea ce priveşte 
condiţiile de muncă în raport cu salariaţii angajaţi cu timp integral 
(clauza 4 paragraful 1). În al doilea rând, este precizată aplicarea 
principiului „pro rata temporis”, cu precizarea că acesta acţionează atunci 
când este posibil (clauza 4 paragraful 2), ceea ce dă statelor membre o 
largă posibilitate de apreciere. Trebuie menţionat că prin clauza 4 
paragraful 4 a Acordului-cadru se stabileşte dreptul statelor membre ale 
Uniunii Europene de a condiţiona accesul la munca cu timp parţial de 
îndeplinirea unor condiţii referitoare la vechime, la o anumită durată a 
muncii sau a unor condiţii de salarizare dacă sunt întrunite două condiţii: 

a) există motive obiective să justifice aceste condiţii (arătate mai 
sus: vechime în muncă, durata muncii, salarizare etc.); 

b) să fie consultaţi în prealabil partenerii sociali.  
Aceste condiţii restrictive privind accesul la munca cu timp 

parţial trebuie revizuite periodic, ţinând cont de principiul nediscriminării 
consacrat în clauza 4 paragraful 1 al Acordului-cadru.  

Cel de al treilea principiu consacră promovarea muncii cu timp 
parţial, astfel încât statelor membre şi partenerilor sociali le revine 
obligaţia11 de a identifica, examina şi elimina obstacolele de natură juridică 
sau administrativă care limitează posibilităţile de muncă cu timp parţial. 

Principiul protecţiei lucrătorului cu timp parţial este consacrat de clauza 
5 paragraful 2 a Acordului-cadru, care precizează că refuzul salariatului de a 
trece de pe un post de muncă cu timp integral pe un post de muncă cu timp 
parţial, sau invers, nu constituie un motiv valabil de concediere. De asemenea, 
angajatorul trebuie, pe cât este posibil, să ia în considerare cererile salariatului 
de a trece de pe un post cu timp integral de muncă pe un post cu timp parţial, sau 
invers, dacă asemenea posturi sunt libere în unitate. 

Punerea în aplicare a Directivei nr. 97/81/CE a Consiliului din 15 
decembrie 1997 a trebuit realizată până la 20 ianuarie 2000, statele membre 
având obligaţia de a informa Comisia Europeană cu măsurile stabilite. În 
consecinţă, unele state membre ale Uniunii Europene şi-au modificat legislaţia 
referitoare la contractul de muncă cu timp parţial. Principala modificare a constat 
în înlăturarea dispoziţiei care instituia un timp de muncă maxim săptămânal sau 
lunar, cum a fost cazul Franţei până la 31 decembrie 1999, sau al Spaniei, unde 
contractul de muncă cu timp parţial avea ca obiect prestarea muncii pe o 
perioadă de timp mai redusă de două treimi din orarul normal de muncă zilnic, 
săptămânal sau lunar. 

Pentru a reduce nivelul şomajului, statele membre ale Uniunii Europene au 
dezvoltat două modalităţi principale de atragere a persoanelor excluse de pe piaţa 
                                                 
11 Ovidiu Ţinca, Despre contractul de muncă cu timp parţial, „Revista de drept comercial”, 
nr. 10/2003, p. 43. 
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muncii: reducerea timpului de lucru şi implicit mărirea numărului de salariaţi, 
precum şi pensionarea progresivă a salariaţilor care îndeplineau condiţiile stabilite 
în mod special în acest scop (Belgia, Danemarca, Finlanda, Franţa).  

Atât Directiva nr. 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997, cât şi 
reglementările naţionale nu stabilesc, de regulă, limita minimă a muncii prestate 
pe baza contractului cu timp parţial12. Principala condiţie a încheierii unui 
asemenea contract este ca timpul de muncă (zilnic, săptămânal, lunar ori anual) 
să fie inferior timpului de muncă prestat de salariatul cu program integral de 
muncă. De altfel, Acordul-cadru asupra muncii cu timp parţial, în clauza 4 
paragraful 4, precizează că statele pot stabili unele condiţii pentru accesul la o 
asemenea muncă (între care şi o anumită durată a muncii) numai din motive 
obiective, care trebuie apoi reexaminate periodic13.  

În schimb, vechea reglementare din art. 101 alin. 1 din Codul muncii 
prevedea în mod imperativ că pot fi încadraţi cu contracte individuale de 
muncă cu timp parţial „salariaţii cu program de lucru corespunzător unei fracţiuni 
de normă de cel puţin 2 ore pe zi”, iar alin. 3 al aceluiaşi articol precizează că 
durata săptămânală de lucru nu poate fi mai mică de 10 ore. Din formularea 
vechiului text legal rezulta că munca prestată mai puţin de două ore pe zi sau de 
zece ore pe săptămână nu intră în sfera relaţiilor de muncă, ci în sfera raporturilor 
contractuale de drept civil14. Ca urmare a acestei reglementări restrictive, 
persoanele care desfăşurau o muncă zilnică sub două ore sau sub 10 ore 
săptămânal erau dezavantajate, deoarece nu se bucurau de drepturile salariaţilor 
(art. 39 din Codul muncii), neaplicându-se nici alte prevederi importante 
referitoare la încheierea, modificarea, şi încetarea contractului de muncă, timpul 
de muncă şi de odihnă, condiţiile specifice răspunderii patrimoniale, salarizarea, 
formarea profesională etc. Ne aflam clar în cazul unei reglementări defectuoase a 
unei situaţii de fapt, aceea în care legiuitorul nu recunoştea ca fiind raporturi 
juridice de muncă acele raporturi care, deşi erau identice cu primele, se desfăşurau 
pe o perioadă sub 2 ore pe zi şi 10 ore pe săptămână. 

Aşadar, deşi munca prestată sub 2 ore pe zi sau 10 ore pe săptămână nu 
avea caracter ocazional, ci se desfăşoară cu o anumită regularitate, persoana în 
cauză nu dobândea calitatea de salariat. Reglementarea din art. 101 din Codul 
muncii era în contradicţie cu tendinţa generală a statelor europene de a găsi 
mijloace adecvate de folosire a unui procent cât mai ridicat din forţa de muncă 
şi de atragere a persoanelor marginalizate sau excluse de pe piaţa muncii; în 
acest sens, în Tratatul de la Amsterdam (1997) s-a pus accentul pe necesitatea 
ca statele să acţioneze pentru a găsi soluţii în faţa şomajului, care reprezintă 
problema principală în Europa.  
                                                 
12 Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 35. 
13 Andrei Popescu, Dreptul internaţional al muncii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 229. 
14 Ion Traian Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, Editura Walter Kluwert, Bucureşti, 2007, p. 621. 
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Excluderea din sfera relaţiilor de muncă a persoanelor care nu 
îndeplineau cerinţele impuse de vechiul art. 101 alin. 1 şi alin. 3 din Codul 
muncii avea consecinţe şi în privinţa prestaţiilor de asigurări sociale de stat, de 
care nu beneficiau în aceleaşi condiţii salariaţii. 

În prezent art. 101 din Codul muncii aşa cum a fost modificat de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2006 înlătură aceste condiţii ce 
vizau durata  minimă a muncii în cadrul unui contract individual de muncă cu 
timp parţial, rezolvând o mare problemă a raporturilor juridice de muncă şi a 
reglementării acestora care au stârnit de a lungul timpului reacţii dure din 
partea specialiştilor cu privire la acest aspect. 

Conform legislaţiei în vigoare, dacă munca are un caracter de 
repetabilitate şi nu este desfăşurată ocazional, chiar dacă este desfăşurată 
numai pentru o oră pe zi, considerăm că ne aflăm în cazul prestării unei munci 
pe timp parţial şi se poate încheia un contract individual de muncă, dar cu 
respectarea formelor legale. Trebuie avută grijă însă atunci când interpretăm 
clauzele unui astfel de contract, şi când stabilim buna credinţă a angajatorului 
care încheie un astfel de contract şi nu dorinţa acestuia de a ascunde o formă 
de prestare a muncii la negru pentru o durată ce nu este prevăzută în 
contractul de muncă pe timp parţial. 

În Franţa, de exemplu, munca cu timp parţial poate fi prestată chiar şi 
numai o oră pe zi, şi nu au fost motive obiective ca acest lucru să nu fie admis 
în România. Eliminarea acestei prevederi restrictive a fost foarte avantajoasă 
atât pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, care vor beneficia 
de unele avantaje acordate salariaţilor (studenţi, femei specializate în activităţi 
domestice etc.), cât şi pentru angajatori (cereri suplimentare de produse pe 
piaţa sectorială, reducerea temporară a activităţii etc.). 

 Spre deosebire de reglementările din diferite state europene, art. 102 
alin. 1 lit. c) stabileşte pentru salariaţii cu timp parţial de muncă „interdicţia 
de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru 
alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori 
înlăturării consecinţelor acestora”. Este, de asemenea, o reglementare 
restrictivă, care în anumite situaţii poate avea efecte negative asupra 
intereselor legitime ale angajatorului. Ar fi fost de preferat preluarea 
reglementărilor din majoritatea statelor europene, conform cărora volumul 
orelor suplimentare nu poate depăşi un anumit nivel (stabilit prin lege sau prin 
contractele colective) dar, împreună cu orele de muncă prestate pe baza 
prevederilor din contractul individual de muncă, să nu ajungă la numărul 
orelor prestate de salariatul cu timp de muncă integral comparabil. 

Dacă în legislaţia statelor europene prezentate concediul anual de 
odihnă cuvenit salariatului cu timp parţial este egal cu cel al salariatului cu 
timp integral, iată că acum a fost cuprinsă şi în legislaţia română (abrogându-se în 
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acest sens prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.55/2006 vechea 
reglementarea a art. 140 alin. 4 din Codul muncii), care precizează că:„durata 
efectivă a concediului de odihnă anual ... se acordă proporţional cu activitatea 
prestată într-un an calendaristic”.  

Era o aplicare mecanică a principiului pro rata temporis prevăzut de 
clauza 4 paragraful 2 a Acordului-cadru asupra muncii cu timp parţial, ceea ce 
nu îşi mai găsea aplicarea într-o legislaţie modernă unde discriminarea în 
muncă nu trebuie să îmbrace nici o formă, fie ea chiar şi în ceea ce priveşte 
recuperarea capacităţii de muncă prestată sub durata normală de lucru.  

Concediul anual de odihnă plătit este menit să refacă forţa de muncă a 
salariatului, să asigure menţinerea sănătăţii acestuia şi de aceea Directiva 
comunitară nr. 93/104 CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 referitoare la 
unele aspecte ale organizării timpului de muncă15, în art. 7 paragraful 1, 
prevede: „Statele membre iau măsurile necesare pentru ca fiecare lucrător să 
beneficieze anual de un concediu plătit de cel puţin patru săptămâni...”. 
Dreptul la concediu anual reprezintă un principiu al dreptului social 
comunitar, care prezintă o importanţă deosebită, astfel că statele nu-l pot 
încălca16. Totodată, trebuie avut în vedere că Acordul - cadru asupra muncii 
cu timp parţial, în clauza 4 paragraful 2, stabileşte că principiul pro rata 
temporis se aplică atunci când el este potrivit, iar pe de altă parte, deşi în 
Directiva nr. 93/104 sunt prevăzute unele excepţii cu privire la repausul 
zilnic, pauza în timpul lucrului şi repausul săptămânal (art. 3,4 şi 5), 
dispoziţiile referitoare la concediul anual (art. 7) nu admit nici o excepţie. De 
altfel, aplicarea principiului pro rata temporis nu trebuie să aibă ca efect 
discriminarea salariaţilor care lucrează cu timp parţial faţă de cei care 
lucrează cu timp integral, deoarece unul din obiectivele Acordului-cadru este 
eliminarea discriminărilor între aceste categorii de salariaţi. Prin aceste noi 
modificări ale legislaţiei interne, legiuitorul român a aliniat şi sub acest aspect 
cadrul intern normativ la cel comunitar. 

Dispoziţiile din Codul muncii referitoare la contractul individual de 
muncă cu timp parţial nu conţin precizări cu privire la calculul vechimii în 
muncă a salariatului care încheie un asemenea contract.  Articolul 103 alin. 2 
prevede într-o notă generală că drepturile salariatului angajat cu contract de 
muncă cu timp parţial se vor acorda proporţional cu timpul de muncă efectiv 
lucrat, în raport cu norma întreagă de lucru. S-a susţinut că vechimea în 
                                                 
15 Publicată în Journal Officiel des Communautes europeennes nr. L 307 din 13 decembrie 1993. 
16 Hotărârea Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene din 26 iunie 2001 în cauza C-173/99, 
The Queen/Secretary of State for Trade and Industry, Recueil des arrets de la Cour de Justice 
des Communaute's europeennes, p. 4881. 
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muncă se calculează proporţional cu timpul lucrat17. Nu ar fi însă lipsit de 
interes ca în vederea stimulării ocupării locurilor de muncă cu timp parţial să 
se introducă în Codul muncii o prevedere conform căreia vechimea în muncă 
a salariatului cu contract de muncă cu timp parţial să fie integrală. Aplicarea 
principiului pro rata temporis nu înseamnă întotdeauna proporţionalizarea 
drepturilor, lucru ce rezultă şi din legislaţiile altor state în materia vechimii în 
muncă. Însă se pune problema dacă economia ţării noastre ar putea susţine o 
astfel de măsură socială şi care ar fi repercusiunile unei astfel de reglementări 
pe piaţa forţei de muncă. Cu siguranţă la ora actuală o astfel de reglementare 
nu ar putea fi susţinută de către statul român însă ne dorim să ajungem la 
posibilitatea reală de a reglementa o astfel de situaţie. 

În privinţa dreptului salariaţilor de a fi aleşi sau de a participa la 
alegerea reprezentanţilor salariaţilor, art. 225 alin. 1 din Codul muncii 
prevede doar că pot fi aleşi reprezentanţi ai salariaţilor aceia care au împlinit 
vârsta de 21 de ani şi care au lucrat la angajator cel puţin un an fără 
întrerupere. De aceea este necesar să se precizeze modalitatea de luare în 
calcul a salariaţilor cu timp parţial. 

Codul muncii nu se referă la stimularea angajaţilor de a încheia 
contracte individuale de muncă cu timp parţial. 

Putem să concluzionăm că prevederile legale din dreptul intern, acum 
după ultimele modificări, în materia contractului individual de muncă cu timp 
parţial, se încadrează în limitele normelor comunitare. 

Modificările cele mai importante care au aliniat normele interne în 
materie la cele comunitare, au vizat eliminarea limitei minime  de 2 ore pe zi 
şi 10 ore pe săptămână a duratei timpului de muncă ce trebuie prestat de un 
salariat pentru a putea încheia un astfel de contract şi acordarea concediului 
de odihnă ca unui salariat ce prestează acelaşi fel de muncă şi în acelaşi loc 
(aceleaşi condiţii de muncă) dar care este angajat cu normă întreagă de lucru. 
Apreciem ca bine venite aceste reglementări şi considerăm ca fiind lăudabilă 
această acţiune a legiuitorului român care va aduce avantajele prezentate atât 
pentru salariaţi, cât şi pentru angajatori. 

 
 
 
 

                                                 
17 Ion Traian Ştefănescu, op. cit., p. 618. 
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Articolul îşi propune o analiză conceptuală a transformărilor pe linia 
informaţiilor, în general, într-o societate a cunoaşterii şi, în particular, în 
acţiunea militară a începutului de mileniu. 

De asemenea, lucrarea ia în considerare impactul pe care o are cantitatea 
mare de informaţii asupra mediului informaţional, cât şi asupra sistemelor 
informaţionale, dorind să ofere o altă viziune asupra modului de operare a unei 
astfel de comunităţi. 

 
The text has as purpose a conceptual analysis on intelligence 

transformation, generally speaking, as part of knowledge society and as part of 
military actions at millennium beginning, particularly speaking. 

Also, the text takes in consideration the important impact of higher 
intelligence quantity on both, intelligence systems and intelligence community, 
having as purpose a new concept of such a community way of operation. 

 
 
Cuvinte cheie: informaţii, contrainformaţii, securitate, comunitate de 

informaţii, *2X, tehnologia informaţiilor, colectare, 
procesare, diseminare. 

Keywords: intelligence, counterintelligence, security, intelligence 
community, *2X, information technology, collection, 
processing, dissemination. 

 
 
Eficienţa sprijinului cu informaţii în operaţiile militare, în condiţiile 

integrării Armatei României în NATO, este determinată într-o mare măsură 
de interoperabilitatea şi compatibilitatea cu structurile militare similare din 
armatele celorlalte ţări aliate. 

Acţiunea militară, ca orice acţiune umană complexă, necesită 
planificare, reanalizare a rezultatului planificării, execuţie, readaptare la 
                                                 
* e-mail: danionescu@gmail.com 
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nevoie în funcţie de reacţie a planului şi finalizare, în sensul atingerii 
obiectivului final propus. Atunci când toate aceste activităţi necesită 
participarea a numeroase entităţi, având culturi diferite, niveluri evolutive şi 
cognitive diferite, înzestrări militare diferite şi, nu de puţine ori, cu viziuni 
diferite, un singur lucru, un singur concept poate determina pozitiv succesul 
unui astfel de demers – INTEROPERABILITATEA. 

Când acţiunea militară  are loc la început de Mileniu III, sub auspiciile 
unei evoluţii numită generic ,,eră a cunoaşterii’’, când principii de tipul 
drepturilor omului, comunitate internaţională şi drept internaţional au o 
greutate tot mai mare în economia deciziei, când în acţiunea militară, cea mai 
complexă acţiune umană, sunt angrenate toate cunoştinţele omenirii de la 
apariţie până în prezent, necesitatea de a şti cine?, ce?, unde? şi cum? se 
manifestă în spaţiile de confruntare, este atât de stringentă, atât de lipsită de 
timp de aşteptare, atât de necesară în detaliere încât un singur concept o poate 
satisface – VIZIBILITATEA. 

 
Extinderea modelului ISR1 asupra activităţii întregii comunităţi  
de informaţii pentru sprijinul deciziei 
Odată cu schimbarea orientării societăţii către pluralism şi democraţie 

şi ieşirea din cadrul unor aranjamente politico-militare şi economico-
financiare, riscurile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale s-au 
modificat radical atât în conţinut, cât şi în nivel. Modificările din plan regional şi 
global la rândul lor au ridicat noi provocări în planul securităţii, toate la un loc 
determinând  modificări în orientarea instituţiilor şi structurilor cu responsabilităţi 
în domeniul securităţii naţionale, inclusiv a celor de informaţii.  

Conceptul ISR face referire la toate produsele informaţionale şi 
serviciile de informaţii ce pot ajuta liderii şi combatanţii să cunoască ce fac 
potenţialii lor inamici şi de a arăta planificatorului şi decidentului cum, când şi 
unde să îi angajeze2. 

Conform doctrinelor militare americane3 ,,ISR (Intelligence, 
surveillance, and reconnaissance / Informaţii, Supraveghere şi Recunoaştere) 
reprezintă totalitatea capabilităţilor, integrate, destinate colectării, procesării, 
exploatării şi diseminării unor informaţii de o acurateţe maximă şi oportun, astfel 
încât să asigure spaţiul de luptă cu avertizările necesare pentru o planificare de 
succes şi conducerea operaţiilor”.  

                                                 
1 Intelligence, surveillance and reconnaissance – Informaţii, Supraveghere şi Recunoaştere 
2 Major General Gerald F. Perryman Jr. Lingua franca for ISR, ISR Journal, November -
December 2003, p. 6. 
3 Intelligence, surveillance and reconnaissance operations, Air Force Doctrine Document 2-
5.2 dated April 21, 1999, USAF, p. 1 for strategic decision-making. 
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Aceleaşi doctrine4 apreciază că deşi anumite capabilităţi au fost 
concepute şi sunt exploatate pentru anumite niveluri şi beneficiari, până la 
urmă ele pot face la nevoie acelaşi lucru şi în folosul altor niveluri (de obicei, 
inferioare ierarhic) şi consumatorii corespunzători acelui nivel5, mai clar definit, 
chiar dacă anumite sisteme sau echipamente sunt destinate nivelului strategic, ele 
pot desfăşura o activitate similară şi în folos tactic sau operativ, la nevoie. 

De ce acest exemplu? De ce această asociere cu ISR? De ce ISR-ul ca model? 
Deoarece acesta este cea mai simplă modalitate de a înţelege că 

monopolul asupra unui sistem nu este prioritar succesului în spaţiul de 
luptă/acţiune, el (monopolul) nu este superior costurilor unei confruntări, mai 
ales când facem referire la costurile umane. Deoarece, o comunitate 
informaţională poate fi definită efectiv ca atare numai atunci când acţionează 
ca atare. Ca unic organism. Ca efort comun. Ca o comunitate. 

 
Serviciile de informaţii cu responsabilităţi în domeniul  
securităţii naţionale 
Urmărindu-se normarea şi reglementarea unui concept integrat de 

apărare a securităţii naţionale, în 1991 a fost adoptată Legea 51/1991 privind 
siguranţa naţională a României6, care în art.6 defineşte serviciile de 
informaţii, cu responsabilităţi în domeniu, respectiv: 

• Serviciul Român de Informaţii (SRI)  
• Serviciul de Informaţii Externe (SIE)  
• Serviciul de Protecţie şi Pază (SPP)  
• Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS)  
• Direcţia Generală de Informaţii a Apărării (DGIA)  
• Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă (DGIPI) 

(Ministerul Afacerilor Interne)  
• Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie (DGPA) 

(Ministerul de Justiţiei) 
                                                 
4 Idem. 
5 Intelligence, surveillance and reconnaissance operations, Air Force Doctrine Document 2-
5.2 dated April 21, 1999, USAF, p. 1. for strategic decision-making. ,,The use of surveillance 
for strategic decisionmaking is not strictly valid any more and surveillance may be used for 
tactical operations as well. The USAF defines it as the systematic observation of aerospace, 
surface or sub-surface areas, places, persons, or things, by visual, aural, electronic, 
photographic, or other means”. (Folosirea supravegherii pentru sprijinul planificării şi 
deciziei strategice nu este neapărat definită de acest nivel, ea putând fi de asemenea utilizată 
şi în operaţii de nivel tactic. USAF o defineşte ca fiind o observare sistematică a spaţiului, 
suprafeţei sau subsolului terenului, zone, persoane sau lucruri în spectru vizual, ,,de aură’’, 
electronic, fotografic sau de altă natură). 
6 Legea 51/1991 privind siguranţa naţională a României.  
http://www.sri.ro/upload/Legea51.pdf 
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Asocierea servicii de informaţii - model ISR 
Folosirea într-un model de integrare reală a unei comunităţi de 

informaţii funcţională, în care monopolul asupra domeniului şi exploatarea 
restrictivă şi definitorie a capabilităţilor acestora numai în folosul anumitor 
niveluri nu asigură eficienţa maximă a capabilităţilor naţionale, ar constitui 
singura modalitate de apropiere de ceea ce definim generic vizibilitate asupra 
spaţiului pe care îl dorm dominat informaţional. 

Apropierea celor două elemente (sistem, model) din viziuni oarecum 
diferite, pare la prima vedere oarecum ireală, forţată. Ea defineşte clar 
diferenţa dintre modalitatea vizionară şi liberă în exprimare mentală a 
conceptelor de întrebuinţare a capabilităţilor deja existente şi tendinţa de 
monopolism şi chiar rezistenţă din interior privind demonopolizarea în folosul 
succesului comun. 

Mai mult, un model principial de funcţionare a unei astfel de 
comunităţi prin prioritizarea succesivă a sistemelor responsabile de domenii 
corespunzătoare componentelor de securitate naţională, care la rândul lor să 
fie sprijinite de comunitate, prioritizare generată de însăşi parametrii de risc 
pe care îi ating la un moment dat aceste componente ale mediului de 
securitate trebuie realizat.  

Modalitatea de funcţionare a acestei comunităţi de informaţii integrată 
are practic ca element definitoriu suprapunerea responsabilităţilor informative 
pe spaţiul de acţiune şi definirea clară a conducerii informaţiilor integrate, 
fără a le deturna de la misiunile lor de bază. 

 
Prioritizarea sistemelor informaţionale funcţie de evoluţia  
mediului de securitate  
Deşi nedefinite de vreo strategie de securitate recentă, apreciem  că la 

acest moment cele mai importante componente ale mediului de securitate sunt 
următoarele: 

• componenta socială; 
• componenta economică; 
• componenta politică; 
• componenta militară; 
• componenta tehnologică; 
• componenta de mediu. 
Practic, aceste componente şi evoluţia lor definesc caracteristicile de 

securitate cu care se confruntă la un moment dat o naţiune, regiune sau 
globalitatea. 
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Luându-le în considerare ca pe un tot, în funcţie de modalităţile lor de 
manifestare, prin creştere sau descreştere, se va determina cu uşurinţă care 
dintre acestea necesită mai multă sau mai puţină atenţie. 

Este tot mai evident că la rândul lor, sistemele informaţionale şi-au 
adaptat permanent arhitectura în funcţie de evoluţia mediului în care se 
manifestă şi diferit de la o entitate la alta (stat, organizaţie etc.), cât şi în 
funcţie de interacţiunea dintre aceste sisteme informaţionale pe spaţiile de 
responsabilitate informativă. 

În ceea ce priveşte modelul ISR, ca variantă de modelare a arhitecturii 
şi modului de operare în viitor a comunităţilor de informaţii, acesta reprezintă 
o variantă deja adoptată în mediul militar, şi nu numai, prin reconfigurarea în 
cadrul unor armate moderne a sistemelor informaţionale militare pe structuri 
*2X (CJ2X, J2X, G2X, S2X) responsabile pentru activitatea integrată de 
informaţii, contrainformaţii şi securitate. Este definitoriu faptul că aceste 
structuri *2X au luat fiinţă tocmai datorită nevoilor generate de realitatea 
spaţiilor de confruntare, planificarea şi conducerea integrată a informaţiilor 
conducând la maxim de succes, reducând major nivelurile de risc şi costurile 
prin eliminarea anumitor dublări de capacităţi şi eforturi de exploatare pe 
aceleaşi spaţii. 

Extrapolând modelul *2X în spaţiul comunităţilor de informaţii se 
observă că cele trei mari domenii – informaţii, contrainformaţii şi securitate 
acoperă întreaga plajă de tipologie informaţională din comunitatea de 
informaţii. 

Mergând mai departe şi suprapunând responsabilităţile şi interesul 
informativ al componentelor comunităţii de informaţii pe componentele 
mediului de securitate se va defini explicit necesitatea clarificării 
responsabilităţilor informative real temporale, în funcţie de două criterii: 

• serviciile ce au responsabilităţi pe componenta de mediu de securitate; 
• ponderea responsabilităţii informative a serviciilor de informaţii 

aparţinând comunităţii pe una din componentele de mediu de securitate 
funcţie de limitări (spaţiu de manifestare, starea de război7 etc.). 

 
Responsabilităţi informative a serviciilor de informaţii aparţinând 
comunităţii pe una dintre componentele de mediului de securitate  
Nu poate fi definit un model perfect valid tuturor entităţilor (stat, 

organizaţie etc.) în ceea ce priveşte aceste responsabilităţi, însă considerăm că 
aceste responsabilităţi sunt necesar a fi stabilite în funcţie de următoarele criterii: 
                                                 
7 Starea de război – Considerăm războiul ca fiind o acţiune umană cu caracter permanent ca 
manifestare, natura umană fiind genetic una concurenţială şi conflictuală, pacea relativă şi 
diferitele manifestări de tensiune socială fiind faze tranzitorii ale stării de război. 
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• înţelegerea fiecărei componente a mediului de securitate 
(compunere, mod de manifestare, tendinţe, riscuri şi ameninţări la 
adresa securităţii provenind din mediul acestei componente); 

• interesul informativ al serviciilor de informaţii în funcţie de modul 
în care evoluţia componentei mediului de securitate afectează 
spaţiile de responsabilitate informativă ale serviciului; 

• modul de interacţiune al componentei mediului de securitate cu 
celelalte componente, la un moment dat. 

În ceea ce priveşte ponderea serviciilor de informaţii în sprijinul 
informativ al deciziei pe componentele de mediu trebuie înţeles în primul rând că 
mediul de securitate nu este o constantă, pe segmente şi în totalitatea sa, acesta 
suferind modificări permanente funcţie de evoluţiile componentelor sale. 

De asemenea, trebuie luat în considerare spaţiul de manifestare al 
componentei, delimitarea geografică în întreg spectrul fiind definitorie, respectiv: 

• delimitarea politico-geografică – manifestarea în spaţiu intern sau 
extern, intern aliat sau extern alianţei etc.; 

• delimitarea economico-geografică – spaţiu intern sau extern 
comunităţii economice, spaţiu de manifestare al aranjamentelor 
economice etc.; 

• delimitarea socio-geografică – internă sau internă a unei anumite 
entităţi sociale sau spaţiului acesta de manifestare etc.; 

• delimitare de mediu-geografic – apartenenţa la un anumit tip de 
mediu manifestat într-un anumit spaţiu sau în afara acestuia. 

Este evident la acest moment modul în care serviciile de informaţii cu 
responsabilităţi interne, externe şi de securitate, de informaţii sau 
contrainformaţii se vor regăsi responsabile pe aceste spaţii în funcţie de 
criteriile menţionate. 

Integrarea criteriilor definitorii pentru responsabilitatea informativă 
constituie practic definirea responsabilităţilor componentelor comunităţii de 
informaţii. 

În ceea ce priveşte concretizarea elementelor de responsabilitate 
informativă apreciem la acest moment că există minim două modele ale 
responsabilităţii informative şi a ponderii acestei responsabilităţi ce trebuie 
luate în considerare: 

• modelul situaţiei stării de pace în spaţiul naţional; 
• modelul situaţiei stării de criză şi război în spaţiul naţional. 
La acest moment opţiunile viitoare de operare a informaţiilor pentru 

sprijinul decidenţilor în toate fazele de elaborare a deciziei este canalizată 
corect din punct de vedere al obiectivului L – 0583 „Capabilităţi ISTAR la nivel 
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Divizie / Brigadă”, oferind astfel cea mai bună şi oportună informaţie în sprijinul 
deciziei, trebuind însă a se acorda o atenţie sporită următoarelor aspecte: 

• înţelegerea războiului din perspectiva prezentului şi mai ales al 
viitorului, într-o lume globalizată sau bipolară/multipolară economic, 
renunţându-se la vechile enunţuri valabile pentru adevărurile 
naturale ale unei ere trecute, era industrială; definirea unei acţiuni 
umane nu este similară unui principiu, ea fiind perenă, temporal 
valabilă chiar dacă aparţine unor vizionari ai vremurilor lor; 

• înţelegerea ,,pieţei” informaţionale, în care vizibilitatea generează 
superioritate şi dominaţie informaţională; 

• înţelegerea realităţii că unei acţiuni umane tot mai integrată, în care 
delimitările sunt tot mai dificile, activităţile fiind tot mai 
întrepătrunse şi interdependente, nu poate fi sprijinită informaţional 
decât prin informaţii integrate, materializate în comunităţi de 
informaţii funcţionale. 

În ceea ce priveşte configurarea unei comunităţi de informaţii care să 
ofere maxim de eficienţă trebuie spus că rămâne încă mult loc de analiză, 
dezbatere şi definire coerentă a obiectivelor, definirea ulterioară a arhitecturii 
acesteia şi interconectării acesteia la agenţiile şi comunităţile cu care 
cooperează fiind strâns legată de procedurile şi de eforturile de înzestrare. 
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De asemenea, articolul ia în considerare impactul pe care cantitatea mare 
de informaţii îl are asupra mediului informaţional, cât şi asupra sistemelor 
informaţionale. 

Articolul tratează specificitatea informaţiilor cu care se confruntă 
sistemele informaţionale militare şi influenţa acestora asupra mediului 
informaţional militar. 

 
The text has as purpose a conceptual analysis of actual intelligence 

necessity level, generally speaking, as part of knowledge society and as part of 
military actions at millennium beginning, particularly speaking. 

Also, the text takes in consideration the important impact of higher 
intelligence quantity on both, intelligence spectrum and intelligence systems. 

The text is a point of view on intelligence specificity witch military 
intelligence systems face with, and influences of this specificity on military 
intelligence spectrum. 
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concept tot mai vocal şi prezent, constatăm fără echivoc că plus valoarea este 
generată tot mai mult de cunoaşterea şi de modul de exploatare al acesteia. 

Pas cu pas, era industrială în care capacitatea şi viteza de producţie 
genera profit rămâne tot mai în urmă, ca o anexă subînţeleasă, necesară vieţii 
cotidiene, dar departe de a mai fi primordială. 

Informaţia, concept foarte cunoscut, dar înţeles cu adevărat doar de cei ce 
o generează şi o exploatează real, reprezintă ,,roata” acestui început de mileniu, 
urmând cel mai probabil să îşi pună amprenta asupra viitorului cunoaşterii aşa 
cum acel element generator de mobilitate şi l-a pus asupra omenirii. 

 
Nevoia de informaţii în era cunoaşterii 
Individul, comunitatea, organizaţia şi organismele de orice natură au 

făcut fizic pasul în noul mileniu. Sfârşitul secolului trecut a oferit omenirii pe 
lângă atrocităţile generate de om însuşi, dar şi de natura tot mai imprevizibilă, 
un element fantastic – capacitatea de a colecta, procesa, disemina şi a exploata 
informaţia cu o viteză ce eludează total spaţiile şi timpul, senzorial specia 
umană şi probabil nu numai, fiind depăşită în aceste percepţii. 

Practic orice ,,pas” făcut este asistat de o tehnologie ce îţi oferă 
informaţia, ţi-o pune la dispoziţie sub orice formă perceptibilă, pentru ca acest 
,,pas” să fie cât mai eficient, să producă valoare, să aducă profit şi succes, fie 
prin însăşi acţiunea primară de exploatare a acesteia, fie prin generarea unui 
nou element informaţional care exploatat şi procesat conduce către o finalitate 
palpabil profitabilă. 

Temporal, informaţia poate fi nesemnificativă (non-value), stocabilă şi 
exploatabilă în alt context, redundantă în situaţia în care este repetitivă şi deja 
stocată, sau exploatabilă imediat (hight-value), toate acestea depinzând de 
starea mediului pe care l-a accesat la un moment dat şi utilitatea ei la acel 
moment. Rezultă de aici că valoarea unei informaţii este variabilă în funcţie 
de starea mediului pe care îl accesează, dar şi de momentul accesării, capacităţile 
de stocare şi analiză devenind astfel cruciale în exploatarea eficientă şi la 
momentul potrivit a produsului colectării planificate, incidentale sau accidentale. 

Se constată astfel trecerea de la căutarea asiduă pentru obţinerea 
informaţiei necesare, la efortul de stocare şi gestionare a acesteia, pentru a putea fi 
utilizată atunci când ea devine necesară. Toate acestea influenţează temporal 
acţiunea umană, procedurile, tehnologia şi capacitatea de accesare şi analiză 
ulterioare stocării în stare brută sau la un anumit nivel de procesare, asigurând 
succesul în funcţie de viteza de reaccesare şi exploatare la momentul potrivit. 

Practic, disponibilitatea informaţiei atât pentru profesionistul în 
domeniu, cât şi pentru cel neiniţiat creează premisele unei competiţii tot mai 
acerbe. Vizibilitatea asupra informaţiei cotidiene, cât şi profesionalizate oferă 
porţi şi orizonturi accesibile şi respectiv planificabile, disponibile tuturor, dar 
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exploatate numai de acele entităţi cu adevărat competitive, fie ele indivizi, 
sisteme sau organizaţii. 

Nu de puţine ori acceptăm ideea că această tehnologie a informaţiei a 
evoluat atât de rapid tocmai datorită acestei nevoi elementare şi permanente 
de informaţie, când de fapt cunoaşterea, generatoare de plus valoare, devine 
tot mai dependentă de viteza de procesare a informaţiilor şi mişcarea acestora 
în spaţiul virtual prin intermediul acestei tehnologii. 

În fapt, evoluţia rapidă a tehnologiei informaţiei generează două 
elemente esenţiale: 

• realizarea de profit prin exploatarea informaţiei raportată diferit 
la  comprimarea timpului şi a spaţiului; 

• colectarea tehnologizată, stocarea şi prelucrarea algoritmică a 
unei cantităţi imense de informaţii. 

Se poate conştientiza astfel, că o acţiune eficientă implică acum 
exploatarea informaţiei cumulativ cu un anumit nivel de cunoaştere. 
Concomitent, acele entităţi (indivizi, sisteme, organisme) capabile să 
colecteze, stocheze, proceseze, disemineze şi să exploateze o cantitate cât mai 
mare de informaţii vor performa exponeţial faţă de alte entităţi incapabile să 
facă acest lucru. 

Într-o eră a cunoaşterii în care „cunoaşterea nu mai este numai un 
proces mental uman, ci şi unul al sistemelor de inteligenţă artificială, al 
organismelor industriale, economice şi sociale, al organizaţiilor care cuprind 
oameni acţionând în colaborare cu agenţi software, roboţi inteligenţi şi 
reţeaua Internet, al artefactelor inteligente conştiente care acţionează sub sau 
fără supravegherea omului”1, informaţia reprezintă atât obiectul muncii, cât şi 
produsul finit, ea fiind permanent procesată într-un anumit context, forma ei 
finală chiar generatoare de plus valoare, în acel stadiu, fiind una perenă, 
pierzând prin exploatare, dar utilizabilă într-un proces. 

Ca stare şi facultate mentală a omului, cunoaşterea revendică 
permanent informaţie. Informaţia adăugată şi integrată reprezintă practic 
menţinerea şi mai ales creşterea nivelului de cunoaştere, evoluţia 
comunităţilor şi al societăţii în ansamblu depinzând de capacitatea de 
acumulare şi procesare de noi informaţii. 

 
Impactul cerinţelor de informaţii asupra sistemelor informaţionale 
Managementul organizaţional evidenţiază sistemul informaţional ca 

fiind unul esenţial atât pentru asigurarea informaţională a acţiunii 

                                                 
1 Acad. Mihai Drăgănescu, Societatea informaţională şi a cunoaşterii. Vectorii societăţii 
cunoaşterii, cap. 3, p. 16; www.racai.ro/~draganescu. 
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organizaţionale, cât şi pentru furnizarea datelor necesare analizei de sistem pe 
care aceasta o realizează periodic. 

Principalele domenii de acţiune umană şi-au dezvoltat propriile 
sisteme informaţionale cu caracteristicile organizaţionale şi acţionale 
specifice, pentru colectarea, prelucrarea şi exploatarea informaţiei specifice. 
Organismele financiare şi-au dezvoltat sistemele informaţionale capabile să 
asigure informaţia financiar-bancară şi la nivel global. Economiile naţionale 
şi transnaţionale sunt conectate la pieţele economice şi de capital reacţionând 
sensibil la orice impuls informaţional ce le pot  efectua sau le pot îmbunătăţii 
performanţele. Domeniile ştiinţifice şi cel militar, cel social şi cel politic sunt 
spaţii de acţiune în care sistemele informaţionale au dezvoltat specificităţi 
valabile domeniului, asigurând astfel evoluţie şi performanţă. 

În acest context al evoluţiei sistemelor informaţionale se poate 
remarca, de asemenea, că cerinţele de informaţii atât cantitative, cât şi 
calitative sunt din ce în ce mai diverse şi exigente. 

Astfel, indiferent de specificitatea sistemului informaţional, constatăm 
că acesta se confruntă la acest moment cu următoarele problematici: 

• cantitatea de informaţiei disponibilă creşte datorită dezvoltării şi 
exploatării tehnologiei informaţiei, dificultatea constând la acest 
moment în a găsi cât mai rapid informaţia potrivită, stocată sau 
provenită din alt mediu; 

• calitatea informaţiei nu mai reprezintă o prioritate în actualul regim 
de concurenţă când toată lumea oferă produse de calitate, ci 
rapiditatea şi eficienţa cu care aceasta poate fi accesată; 

• capacitatea de gestionare şi exploatare devine esenţială în contextul 
în care perisabilitatea informaţiei devine din ce în ce mai rapidă; 

• inutilitatea informaţiei tipărite pe suport de hârtie, devenită fără 
valoare, exceptând poate domeniul educaţional instituţionalizat. 

În acest sens, toate sistemele informaţionale au căutat să îşi realizeze 
atât o arhitectură, cât şi proceduri acţionale care să permită maxim de 
flexibilitate în adaptarea la tendinţele evoluţioniste acţionale şi organizaţionale. 

Se conturează astfel următoarele tendinţe generale în procesul 
informaţional: 

În colectare: 
• identificarea şi ierarhizarea permanentă a surselor; 
• realizarea produsului informaţional în formate accesibile tuturor 

consumatorilor probabili; 
• gestionarea ştiinţific şi tehnic a informaţiei; 
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• constituirea, actualizarea permanentă şi exploatarea  portalurilor 
dedicate domeniilor asigurând maxim de acces în domeniul specific 
într-un singur loc vizitat; 

• securizarea sistemului prin politici de securitate ale administrării şi 
operării; 

• constituirea de baze de date administrate prin politici de acces şi 
securitate clar definite. 

În procesare: 
• realizarea de software dedicat, specific activităţilor sistemului 

informaţional deservit; 
• politicile de securitate bazate pe competenţe de acces şi prelucrare; 
• finalitatea în produse informaţionale simple şi accesibile consumatorului; 
• prioritizarea urgenţelor; 
• stratificarea şi organizarea produsului înainte de diseminare şi stocare. 
În diseminare: 
• realizarea de sisteme informatice (hardware şi software) şi de 

comunicaţii care să asigure cerinţele; 
• asigurarea securităţii (fizice şi logice) a transmisiei de date şi voce; 
• politicile de administrare bazate pe competenţe de acces şi protecţie; 
• capacităţile de căutare a informaţiei din partea consumatorilor; 
• serviciile help-desk. 
Se constată, astfel, necesitatea redefinirii arhitecturilor sistemelor 

informaţionale mai vechi şi realizarea celor noi, având la bază în primul rând 
cerinţele informaţionale ale entităţii pe care o deservesc, dar şi elementele ce 
ţin atât de viteza de realizare a unui ciclu complet al procesului informaţional, 
cât şi de capacitatea de adaptare rapidă a sistemului la noi cerinţe impuse de 
nevoile organizaţionale, ori la cele ale pieţei informaţionale. 

Astfel, atât configurarea sistemului, cât şi suportul tehnologic, 
doctrinele şi calificarea personalului trebuie să aibă capacitatea şi 
determinarea unei adaptări permanente, rapide şi fluide, care să asigure 
maxim de eficienţă în suportul decizional al entităţii deservite. 

 
Nevoile de informaţii specifice mediului militar şi impactul  
acestora asupra sistemelor informaţionale proprii 
Încercarea de a defini sau redefini orice concept ce ţine de mediul 

militar al momentului şi viitorului apropiat, ne conduce fără echivoc la 
elementul central al evoluţiei umane din actualitate: globalizarea. 

Fie că încercăm o abordare a elementelor conceptuale ce ţin de 
sprijinul luptei sau de suportul logistic al acţiunii militare, fie că vizăm 
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impactul media al acţiunii asupra societăţii, ori că avem în vedere 
complexitatea dislocărilor forţelor sau sprijinul informaţional al operaţiilor, 
,,dimensiunea globală a interesului în planificare şi execuţie” este o realitate. 

Ţara noastră, ca entitate fără interese globale, dar parte în mecanisme 
politice, politico-militare şi economice în care acestea şi liderii lor de opinie 
sau altă natură au interese globale, trebuie să aibă acelaşi mod de abordare, 
indiferent de poziţia la un moment dat în planificarea, conducerea şi execuţia 
acţiunii militare. 

În ceea ce priveşte nevoile legate de informaţie, dimensiunea este 
globală. 

Mai mult decât atât, dacă gândim la dimensiunea nevoilor 
informaţionale vom constata că acestea sunt mai mari decât acţiunea în sine, 
iar dacă extrapolăm către arhitectură, către mecanism în sine, înţelegând prin 
acesta resursa de toate tipurile, constatăm că nimic nu mai există în piaţă fără 
,,eticheta” GLOBAL. 

Astfel, securitatea pe care se grevează întreaga acţiune şi evoluţia 
umană în ansamblu ei îşi bazează nivelul şi stabilitatea pe o multitudine de 
componente. 

Componenta militară, fie ca accesoriu în negociere, fie ca element 
acţional reprezintă un  element esenţial pentru natura umană în acest echilibru 
ce asigură continuitatea speciei în timp, o componentă ce îşi bazează întrega 
activitate pe informaţie, indiferent că vorbim de dimensiune, de calitate sau de 
oportunitate. Importanţa informaţiei în acţiunea militară nu este o noutate, ea 
perpetuându-se de-a lungul timpului. 

Dacă iniţial informaţia reprezintă o necesitate exclusiv a planificării şi 
a conducerii acţiunii umane, realităţile acţiunii militare la început de mileniu 
sunt cu totul altele. Informaţia tot mai specializată, necesară planificării şi 
execuţiei acţiunii umane în cadrul acţiunii militare în ansamblu, în combinaţie 
cu informaţia specializată colectată, procesată şi exploatată de sistemele de 
armament de ultimă generaţie, au plasat eficienţa acţională la nivel de artă, în 
sensul larg al cuvântului şi nu cel acţional. 

Se constată, fără surprindere, că decizia se bazează tot mai mult pe 
informaţie, sursele fiind multiple, umane sau tehnice, toate constituite în 
sisteme specializate pe specificul informaţiilor solicitate. 

Urmând conceptele de ducere a luptei, mult timp sistemele 
informaţionale şi-au adaptat sau pur şi simplu schimbat dimensiunile, modul 
de acţiune şi mijloacele, căutând eficienţa maximă în suportul acestui tip de 
acţiune umană. Odată trecut ,,pragul” şi pătrunzând cu totul într-o eră a 
cunoaşterii în care tehnologia informaţiei ne uimeşte la fiecare pas cu posibilităţile 
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ei, se poate aprecia astfel că acţiunea militară actuală are configuraţia şi rezultatele 
proporţional cu investiţia în sistemele informaţionale. 

Nu este o noutate sau o surpriză când în acţiunea militară vom vedea 
aviaţia de bombardament strategic acţionând în sprijinul unei companii de 
infanterie, chiar la  cererea acesteia, sau când sprijinul de foc naval va 
interveni pentru o acţiune punctuală în acţiuni de stabilitate şi de sprijin. Totul 
este în continuă transformare, iar informaţia propagată instantaneu permite 
acceptarea în decizie a faptului că eficienţa nu ţine cont de inflexibilitatea 
conceptelor, valabile la un moment dat, dar perene ca oricare altul. 

Esenţial, pe lângă specializarea serviciilor de informaţii, o reprezintă 
coagularea eforturilor pentru sprijinul informaţional, inclusiv al acţiunilor 
militare, de către comunităţi de informaţii mai mult sau mai puţin definite, dar 
acţional reale şi implicate. 

În concluzie, apreciem că evoluţia tipologiei acţiunilor umane, în 
general, şi militare, în particular, au influenţat informaţiile pe două paliere: 
scindarea ,,pieţei” de informaţii pe spaţii de responsabilitate tot mai 
specializate în raport cu specializarea informaţiei (umane, tehnice, medii de 
operare), respectiv tendinţa tot mai clar definită de concentrare a eforturilor în 
comunităţi de informaţii capabile să asigure suportul informaţional maxim 
într-o lume tot mai evolutivă şi complexă. 
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STATUL ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII 
 

STATE IN THE GLOBALIZATION ERA 
 
 

Cpt. Elena-Laura UNGUREANU* 
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 

 
 

Globalizarea nu lichidează statul naţional, dar contribuie la optimizarea 
volumului şi calităţii sarcinilor care stau în faţa statului. Ea înaintează faţă de 
stat cerinţe mult mai mari, acestea fiind dictate de interesele dezvoltării social – 
economice, stabilităţii, menţinerii păcii şi securităţii. 

 
Globalization does not throw away the conception of national state, but 

contributes to the optimization of the volume and quality of the tasks that are in 
front of the state. It puts forward towards state more important requests which 
are being dictated by the interests of the social – economic development, 
stability, peace and security keeping. 

 
 
Cuvinte cheie: identitate naţională, demnitate, stat naţional, globalizare, 

securitate naţională. 
Keywords: national identity, dignity, national state, globalization, 

national security. 
 
 
Lumea de azi se îndreaptă tot mai accentuat spre globalizare, ca o 

unitate de identităţi specifice, în cadrul căreia vor coexista standarde şi norme 
comune, uniforme, privind funcţionarea şi echilibrul raţional socio-economic 
la nivel macrostructural, laolaltă cu elemente specifice de participare la 
realizarea acestui echilibru, în funcţie de resursele proprii şi capacitatea de 
utilizare a acestora de către fiecare colectivitate socio-umană, 
instituţionalizată pe scena relaţiilor internaţionale, în calitate de actor acceptat 
ca egal inter pares, suveran şi independent.  

În acest context, conceptul de naţiune şi cel de stat-naţional nu trebuie 
opuse globalizării sau abordate prin prisma relaţiei cu naţionalismul 
fundamentalist, ci integrate organic acestui proces, căruia îi pot conferi 
valenţe superioare, în condiţiile în care mediul de securitate al prezentului 
prezintă tabloul unei comunităţi internaţionale care dispune de insuficiente 
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restricţii privind utilizarea forţei în scopuri politice, precum şi o creştere 
importantă a instabilităţii generate de acest comportament. 

Astfel privit, procesul globalizării nu mai reprezintă un factor 
destructurant, coroziv şi integrator prin anularea specificităţii, ca o ameninţare 
la adresa identităţii naţiunilor şi a statului-naţiune, ci ca un element care 
potenţează capacitatea de afirmare şi conservare a acestora, în paradigma 
procesual-organică. Globalizarea, pe de o parte, şi procesele care au drept 
finalitate protejarea, afirmarea, prezervarea şi dezvoltarea identităţii 
socioculturale a naţiunilor, pe de altă parte, nu sunt antagonice, ele pot fi 
complementare. Afirmarea şi valorizarea multidimensională a trăsăturilor 
definitorii pentru o naţiune şi pentru statele-naţiuni, într-un mediu globalizant, 
nu pot fi însă realizate în absenţa securităţii, pe plan individual, şi fără 
participarea acestora conştient asumată, la mecanisme colective de asigurare a 
stabilităţii şi cooperării subregionale, regionale şi internaţionale. 

Sub raport identitar, naţiunile şi statele naţionale, ca expresie 
organizată a conservării trăsăturilor distincte şi realizării intereselor şi 
obiectivelor proprii unor comunităţi, precum şi de promovare şi protejare a 
valorilor specifice acestora, contribuie la sistemul axiologic universal, în 
domeniul cultural şi al civilizaţiei. Natura acestor interese, obiective şi valori 
specifice determină definirea şi proiectarea locului şi rolului propriu al 
fiecărei naţiuni şi al fiecărui stat naţional în ansamblul relaţiilor globale, pe 
planul palierelor de securitate (militar, politic, economic, social, ecologic 
informaţional etc.). Interpretarea constructivistă (specifică Şcolii de la 
Copenhaga şi spaţiului european, în general) promovează ideea că securitatea 
este o situaţie percepută, care trebuie abordată pe cinci paliere principale 
(militar, politic, economic, social, ecologic), interdependente, dar dispunând 
de trăsături specifice şi de o anumită autonomie în evoluţiile de ansamblu din 
mediul de securitate. Reprezentanţii săi (Barry Buzan, Ole Weaver ş.a). susţin 
construirea socială a problematicii de securitate stabilită de şcoala realistă, pe 
baza unor studii de caz, care iau în considerare specificitatea fiecărei naţiuni 
sau stat-naţiune, în contextul evoluţiilor regionale şi globale. Constructiviştii 
sunt cei care au introdus în dezbaterea publică noţiunea de „securitate 
societală“, pentru a desemna acea parte rămasă neacoperită de securitate a 
statului şi securitate a individului, înţeleasă în sensul prezervării bazelor 
morale ale statului şi naţiunii. Astfel, constructivismul a renunţat la abordările 
reflexive, propunând o teorie de rezolvare a problemelor, având un caracter 
pragmatic şi cazuistic în sfera securităţii. 

Pentru definirea şi investigarea stării de securitate a naţiunii, 
considerăm utilă abordarea dintr-o perspectivă duală: cea sociologică, 
însumată cu aceea a studiilor de securitate, întrucât o primă sursă de 
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insecuritate şi un prim obstacol în fundamentarea strategiilor şi politicilor de 
securitate pot proveni tocmai din insuficienta conceptualizare a termenilor de 
referinţă: naţiune, respectiv statul-naţiune, cu atributele sale, şi securitatea, ca 
stare, proces şi finalitate a unor procese subiacente şi acţiuni complementare. 

Absenţa unor criterii riguroase în interpretarea stării de securitate a 
naţiunii, cu care să se poată opera în circumstanţe diferite, reclamă apelul la 
cunoaşterea ştiinţifică şi la capacitatea de analiză şi sinteză a grupurilor de 
experţi, ca singure modalităţi capabile să ofere repere obiective şi raţionale 
pentru interpretarea adecvată a naţiunii şi a securităţii. Din perspectivă 
sociologică, naţiunile, odată ajunse la maturitate, nu dispar şi nu se 
metamorfozează în alte tipuri de organizări sociale, ce ar putea avea la bază 
concepte, precum: regionalismul, europenismul sau mondialismul (globalizarea). 

Naţiunile sunt cele care fac posibile şi necesare procesele 
transnaţionale care să înlesnească relaţiile constructive dintre ele, dintre state 
şi dintre organizările economice ce se dezvoltă în interiorul lor. Naţiunile 
sunt, de asemenea, cum a demonstrat istoria, singurele organizări sociale 
capabile să depăşească momentele critice în care au fost aduse de ideologii şi 
să se reproducă, întrucât dispun de capacitatea de gestionare publică, prin 
organizaţiile de gestionare cu funcţii explicite, pe care le creează, le întreţin şi 
le adaptează evoluţiilor mediului de securitate şi nevoilor proprii. 

Perspectiva sociologică şi a studiilor de securitate permit, de 
asemenea, definirea şi investigarea naţiunii, şi a evoluţiilor care îi afectează 
valorile şi interesele specifice în modalităţi cauzale, sistemice şi post-
sistemice Astfel de interogări diferenţiază în mod obiectiv procesele 
disfuncţionale de cele funcţionale, asigurând, concomitent, simularea 
consecinţelor unor decizii pentru organizările sociale, generând contexte 
favorabile managementului realist al situaţiilor critice şi crizelor. 

În concluzie, se poate aprecia că apelul la cercetarea ştiinţifică şi la 
utilizarea unor mijloace şi modalităţi moderne de investigare a stării de 
securitate a naţiunii, din perspectivă multidimensională, ar trebui să conducă 
spre reconsiderări de fond în modul de concepere a diagnozei acestei stări, 
precum şi a fundamentelor deciziei în materie (politici şi strategii de 
securitate), pornind de la necesitatea integrării organice a statului-naţiune în 
procesul complex de globalizare care caracterizează lumea contemporană, precum 
şi de la realitatea că sistemele sociale sunt sisteme complexe adaptative, nelineare, 
capabile de autoorganizare şi gestionare eficientă a resurselor proprii. 

Securitatea naţiunii are dublu caracter, de stare şi de proces, 
reprezentând gradul de satisfacere a intereselor naţionale fundamentale ale 
unui stat, precum şi ansamblul măsurilor luate în conformitate cu o concepţie 
unitară, pentru promovarea şi apărarea intereselor respective, împotriva 
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agresiunilor, pericolelor, ameninţărilor sau riscurilor de orice natură, printr-o 
prioritizare adecvată a nevoii de informaţii şi un management performant al 
deciziei de securitate. 

Caracteristicile de stare şi proces implică luarea în considerare a cel 
puţin patru aspecte principale: situaţia naţiunii, ca stare, trebuie abordată în 
cadrul ansamblului societăţii umane, în relaţia de intercondiţionare cu 
elementele transnaţionale specifice – sociale, politice, economice, financiare, 
ecologice etc. (parametri şi indici de stare sau determinanţi, caracterizaţi prin 
intensitate şi efecte prognozabile); securitatea naţiunii, ca stare şi proces, 
trebuie abordată în contextul larg al securităţii mondiale, continentale şi 
regionale (variabile şi constante ale mediului de securitate); procedeele şi 
metodele de abordare utilizate pentru analiză trebuie să utilizeze paradigmele 
proprii sistemelor dinamice (punerea în ecuaţie prin studii de caz particularizate); 
diagnoza, prognoza şi decizia privitoare la starea de securitate a naţiunii fiind 
elaborate sistemic, potrivit etapelor susmenţionate, conţinutul acestora poate să 
evidenţieze anumite vulnerabilităţi şi disfuncţii ale subsistemelor care o 
compun, precum şi acţiunile ce se cer a fi întreprinse în consecinţă, potrivit 
normei de drept, la toate nivelurile organizării sociale a naţiunii. 

Globalizarea nu lichidează statul naţional, dar contribuie la 
optimizarea volumului şi calităţii sarcinilor care stau în faţa statului. Ea 
înaintează faţă de stat cerinţe mult mai mari, acestea fiind dictate de interesele 
dezvoltării social – economice, stabilităţii, menţinerii păcii şi securităţii. 
Totodată, în lipsa unui rol activ al statului naţional procesele de globalizare 
pot pierde din dinamica lor şi din sensul istoric. Modificările rapide ale 
condiţiilor economico-politice şi de altă natura ale lumii influenţează asupra 
necesităţii de perfecţionare a statului şi întărire a lui atât pe verticală, cât şi pe 
orizontală. Drept răspuns la provocările globalizării apare consolidarea 
statelor şi implicarea lor activă la rezolvarea problemelor globale. În 
concluzie suntem de părere şi concluzionăm că: globalizarea se dezvoltă pe 
baza statului naţional care se prezintă în calitate de subiect şi obiect al ei şi 
reprezintă elementul – pilon al lumii politice; creşterea influenţei proceselor 
globale asupra dezvoltării statului naţional necesită căutarea fundamentului 
terminologic optimal acestor noţiuni; specificul funcţional al statului constă în 
exprimarea interesului naţional comun; el reprezintă instrumentul principal de 
realizare a puterii şi subiectul suveranităţii; provocările şi ameninţările 
globale consolidează securitatea naţională, condiţionând necesitatea creării 
sistemelor de administrare supranaţionale, supraregionale şi suprabloc pentru 
asigurarea eficace a securităţii internaţionale; majoritatea schemelor de 
conducere globală propuse aşează statul naţional în centrul legăturilor 
mondiale, ceea ce dovedeşte caracterul său universal. 
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Globalizarea este un proces al schimbării sociale la nivelul întregii lumii. 
Schimbarea socială iniţială la nivel local, naţional şi regional, a căpătat 
dimensiunile internaţionalizării şi globalizării. 

 
Globalization is a process of social changes at the level of the whole 

world. The initial social changes at the local, national and regional level, got 
the dimensions of the international and the global tendency. 

 
 
Cuvinte cheie: globalizare, economie globală, evoluţie tehnologică, 

comerţ internaţional, democraţie. 
Keywords: globalization, global economy, technological evolution, 

international commerce, democracy. 
 
 
Începutul secolului XXI evidenţiază, printre altele, accentuarea 

procesului de globalizare în spaţii plasate aproape pe tot globul. Percepţia 
privind prezenţa şi evoluţia ei se datorează dinamicii şi diversităţii relaţiilor 
internaţionale, în cadrul cărora integrarea şi dezvoltarea au devenit cele mai 
semnificative premise ale globalizării. Conceptul de globalizare se referă la 
mai mult decât extinderea relaţiilor sociale şi activităţilor peste regiuni şi 
frontiere, sugerând intensitatea crescândă cu care statele şi societăţile se 
implică în sistemele globale de interacţiune. 

În urma analizei multitudinii de aspecte, păreri şi concepţii privind 
globalizarea consider că aceasta reprezintă împărţirea lumii în două tabere 
total opuse, şi anume, înţelesul pozitiv al globalizării este acela de progres în 
sensul unui schimb de informaţii şi o economie neîngrădită în toată lumea, iar 
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partea negativă a globalizării este nivelarea şi încercarea de a duce într-un 
ritm comun economii şi culturi cu diverse grade de dezvoltare, pe o 
acceptabilitate ruptă de consecinţe a realităţii în sine. 

Teoretic, ideea unei singure societăţi umane mondiale a existat din 
totdeauna. Premisele nu au apărut însă decât acum, când omenirea a devenit, 
prin trăsăturile generale şi prin aspectele sale importante un singur sistem 
social. Interdependenţa este una dintre noile trăsături. Sistemul global a 
încetat să mai fie un mediu de dezvoltare şi evoluţie a societăţilor particulare. 
Legăturile sociale, economice şi politice traversează graniţele şi condiţionează 
soarta fiecăreia dintre ele. Termenul general cel mai adecvat pentru a defini 
interdependenţa actuală din societatea umană este globalizare. 

Globalizarea nu este însă un proces de creştere a unităţii lumii noastre, 
ci în primul rând o reordonare a timpului şi a distanţei în dinamica socială. 
Globalizarea nu este în nici un caz o egalizare a vectorilor sociali. 
Globalizarea relaţiilor sociale a fost de la început asociată cu inegalităţile dintre 
diferite regiuni ale lumii. În zilele noastre, “în competiţia pentru stăpânirea de 
teritorii şi pentru posedarea şi exploatarea materiilor prime şi a forţei de lucru 
ieftine, se poartă o nouă luptă şi anume aceea pentru stăpânirea informaţiilor”. 

Vorbim de noi strategii industriale şi comerciale, dar şi militare sau 
politice, de posibile raporturi dintre instanţele economice şi instanţele statale, 
în care instanţele economice sunt capabile să pună în pericol stabilitatea celor 
statale. Corporaţiile multinaţionale, căci despre ele este vorba în primul rând,  
pot face ca deciziile referitoare la investiţii să scape, cel puţin în parte, 
controlului statelor-naţiuni. În condiţiile redeschiderii pieţei mondiale, reluării 
competiţiei economice, dispariţiei hegemoniei exclusive a capitalismului 
occidental, declinului alternativei socialiste, apare paradigma dezvoltării 
socio-spaţiale, cu cei doi vectori opuşi: individualizarea, respectiv 
globalizarea. Schimbarea socială iniţială la nivel local, naţional şi regional a 
căpătat dimensiunile internaţionalizării şi globalizării. Accentul s-a translatat 
pe ecuaţiile "micro-macro", "local-global" şi pe analize multinivel privind 
operaţiunile corporaţiilor multinaţionale şi transnaţionale, comunicaţiile prin 
satelit, problemele ecologice ale lumii actuale sau abordarea globală a 
problemelor de securitate şi pace. Globalizarea consideră o creştere la nivel 
mondial cadrul temporal şi spaţial al interdependenţei evenimentelor atingând 
dimensiuni globale. Cu cât cadrul temporal şi spaţial este mai mare, 
participarea la activităţile cu impact mondial este mai largă, proces în care 
apare şi se manifestă o sensibilitate crescută la diferenţele manifeste la scară 
mondială. Competitivitatea şi complementaritatea devin astăzi mai intense, 
depăşind cadrul statului-naţiune. Intensificarea "comprimării spaţio-
temporale" devine imposibilă, spaţial vorbind. Interdependenţele la scară 
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mondială cresc şi totodată recunoaşterea faptului că există "o singură lume". 
Posibilităţile pentru soluţiile izolate sunt acum diminuate atât pentru 
comunităţi, cât şi pentru statul-naţiune. Indivizii şi statele sunt incapabile să 
stopeze creşterea numărului de intervenţii din afara graniţelor lor. În acest 
sens, globalizarea este un fel de totalitarizare a spaţiului şi a timpului mondial. 

O altă abordare are ca obiect globalizarea privită ca expansiune a 
dominaţiei şi dependenţei. "Societatea mondială" nu este rezultat doar al 
interdependenţei. Susţinătorii teoriei dependenţei au arătat că interdependenţa 
este un paravan pentru dominaţia mondială. Ei susţin că globalizarea poate 
înainta atât în direcţia libertăţii, cât şi în cea a dominaţiei, observabilă în 
relaţiile dintre lumea centrului metropolitan şi lumea periferiei. Aceasta este o 
interconexiune la scară mondială în care predomină, mai degrabă raporturile 
radiale decât cele laterale. La baza raportului este logica "jocului de sumă 
nulă": cu cât este mai mare profitul centrul din aceste relaţii, cu atât mai mare 
este pierderea şi exploatarea periferiei (semiperiferiei). Dominarea şi 
dependenţa, extinse în relaţiile internaţionale şi transnaţionale, se aplică în 
particular economiilor, politicilor şi culturilor. Este important că acest mod de 
expansiune a relaţiilor mondiale este variabil, în funcţie de conexiunile 
existente între raporturile radiale şi cele laterale. Un alt aspect teoretic 
priveşte globalizarea ca proces de omogenizare. Astfel, conform acestei 
concepţii, globalizarea impune standardele generale, înlocuind omogenitatea 
particulară. Diferenţierile dintre spaţiile particulare sunt înlocuite de 
uniformitate, ca infrastructură a "spaţiului expansiunilor". Criticii globalizării 
exprimă teama că "indivizii vor deveni la fel, peste tot în lume", tendinţă 
considerată negativă, cu atât mai mult atunci când standardizarea şi 
uniformizarea tind către o dominare unică (se asociază noţiunile de 
"americanizare" sau "occidentalizare"), care implică standardizarea atât a 
culturii materiale, cât şi a celei nonmateriale.  

Astfel de temeri sunt întâlnite şi în încercările "integrării europene". 
Introducerea standardelor uniforme şi a culturii comune, fie ca proces de 
difuziune, fie ca participare colectivă în crearea uneia noi, este un proces 
contradictoriu, complex şi dificil. O altă analiză teoretică are ca obiect, 
globalizarea ca diversificare în interiorul "comunităţilor teritoriale". În 
opoziţie cu procesul de globalizare este conceptul de individualizare, cu 
referire la procesele de creştere a autonomiei şi diferenţierii actorilor la nivel 
individual şi colectiv. Analiştii vorbesc despre procesele de expansiune 
internaţionale şi mondiale, despre "oraşele mondiale" ale lumii, de activităţile 
sau instituţiile care lucrează continuu în "timpul mondial". Procesele de 
expansiune mondiale pot fi dezvoltate doar acolo unde există o sincronizare 
de timp. Conceptul "la timp" a devenit din ce în ce mai important.  
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Ambele procese au propriile caracteristici şi se pot afla fie în funcţie 
de concordanţă, fie în opoziţie. Se poate considera că un nivel ridicat de 
globalizare implică un nivel scăzut de individualizare şi invers, sau că un pas 
înainte în direcţia individualizării atrage un regres în sensul globalizării. Nu 
există un răspuns cert în problema interdependenţei proceselor de 
individualizare şi globalizare. Ca finalitate a procesului de globalizare este 
pusă în discuţie ideea posibilităţii ca în viitor lumea să devină un sistem 
politic unic, condus de un guvern mondial. În ciuda creşterii accentuate a 
interdependenţei economice şi culturale, sistemul mondial este caracterizat 
prin inegalităţi şi divizat într-un "mozaic" de state atât cu interese comune, 
dar şi divergente. Este puţin probabil un consens politic, în viitorul apropiat. 
Un sistem politic unic şi un guvern mondial, teoretic, se pot naşte, însă ca 
rezultat al unui proces foarte îndelungat.  

Lumea devine mai unită, iar sursele de conflicte între state se 
diminuează. Totuşi, diferenţele mari între societăţile puternic dezvoltate şi 
cele sărace se menţin, chiar se adâncesc, putând genera stări conflictuale. 
Aceste stări şi tensiuni sunt greu de controlat, cum la fel de greu de realizat 
este o redistribuire a prosperităţii şi păcii în întreaga lume. Există, de 
asemenea, un curent ce consideră globalizarea privită sub aspectul de 
confluenţă a fenomenelor economice. Analistul Ngaire Woods, consideră cea 
mai importantă dimensiune a globalizării “economia globală”, analizând 
dimensiunea cantitativă, legată de creşterea comerţului internaţional, a 
investiţiilor, a transferurilor internaţionale de capital, a circulaţiei persoanelor, 
evidenţiind totodată şi dimensiunea calitativă a procesului, legată de 
“schimbarea modului în care oamenii gândesc şi se identifică, moduri noi în 
care statele, firmele şi alţi actori îşi percep şi îşi urmăresc propriile interese”. 

În concepţia cercetătorului J. Habermas, “Economia globală” prezintă 
următoarele caracteristici: transformarea economiilor naţionale în “colonii” 
ale economiei mondiale; apariţia schimbărilor în structura comerţului; 
încurajarea investiţiilor pe termen lung şi accelerarea circulaţiei fluxurilor de 
capital; apariţia unei “economii simbolice” independente; creşterea investiţiilor 
străine directe; ameninţarea determinanţilor competitivităţii ţărilor dezvoltate.  

Diferenţa este semnificativă. Este globalizarea un fenomen care ne 
afectează sau unul pe care îl generăm? S-ar spune că ambele. 

Abordat ca un proces al globalizării pieţelor, se argumentează că 
pieţele naţionale nu mai sunt entităţi distincte şi că se integrează într-o imensă 
piaţă globală, iar preferinţele consumatorilor converg către aceleaşi norme 
globale. Totuşi, important este să nu se meargă prea departe cu ideea că 
pieţele naţionale vor fi înlocuite, până la a fi acaparate, de piaţa globală.  
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Sunt încă diferenţe semnificative în preferinţele consumatorilor 
naţionali, în politica economică a ţărilor, care fac necesare strategii de 
marketing, care să ţină seama de diferenţele culturale, de cutume etc.  

Există, de asemenea, o serie de analişti şi cercetători cu precădere din 
S.U.A., dar nu numai care consideră globalizarea − hegemonie a valorilor 
americane. Teoreticianul Francis Fukuyama (“The End of History and the 
Last Man”), adept al teoriei convergenţei, consideră că modernitatea va 
reprezenta totodată şi sfârşitul ideologiei. Sfârşitul războiului rece a accelerat 
asimilarea capacităţilor tehnologice, financiare şi a instituţiilor de tip vestic 
(după modelul american), a celor economice şi politice în sectorul public şi a 
practicilor de afaceri, în sectorul privat.  

Din această perspectivă, globalizarea reprezintă triumful modernizării şi 
democraţiei, realizate printr-o dezvoltare economică industrializată, o guvernare 
reprezentativă şi o concepţie liberală a libertăţii. Apare astfel ideea şi chiar 
tendinţa omogenizării valorilor în jurul principiilor capitalismului şi democraţiei.  

De asemenea, un argument pentru susţinerea convergenţei, promovând 
ideea de formare a unei clase transnaţionale capitaliste, susţinută de o 
structură economică instituţională transnaţională (ex. Banca Mondială şi 
Fondul Monetar Internaţional) şi întărite de structuri “intelectuale” (precum 
“Comisia Trilaterală” şi “G8”) .  

Sunt analişti care argumentează că aceste structuri transnaţionale ale 
elitelor exportă un set de valori bazat pe principiile americane ale 
liberalismului şi ale capitalismului. Aşa, spre exemplu, analistul în domeniu 
Maude Barlow afirma: “Dominată de valori şi stiluri de viaţă americane şi 
condusă de o ideologie a pieţei libere având în centru consumatorul, 
monocultura globală a fost infiltrată în fiecare colţ al planetei… în China, 
America Latină, regiunea Pacificului, America de Sud, Africa şi în ţările 
industrializate, tinerii cumpără adidaşi Nike, îmbrăcăminte Gap, ultimele CD-uri, 
tricouri cu Michael Jordan, şepci de baseball şi filme hollywoodiene. Cultura 
Nord Americană distruge tradiţiile locale, culturile, abilităţile şi valorile. 
Globalizarea economică reprezintă crearea unei singure economii globale cu 
reguli universale stabilite de ‘big business’ pentru ’big business’ “. Ideea nu 
este pe deplin însuşită, alţi analişti susţinând că sunt mărci care rămân 
simboluri foarte populare legate de valori naţionale (sticla de Murano 
veneţiană, şampania DomPérignon franceză etc.). Ei susţin că globalizarea se 
înscrie într-un tip de universalitate care nu va şterge şi nici nu va distruge 
diferenţele culturale, nu va anula “pluralitatea” culturilor istorice, nu va avea 
ca efect formarea “omului universal”. Culturilor naţionale sau regionale vor 
putea să se dezvolte liber şi îşi vor păstra identităţile istorice. 
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Un grup important de teoreticieni analizează globalizarea privită ca 
revoluţie socio-tehnologică. Evoluţia tehnologică şi a comunicaţiilor a 
comprimat timpului şi spaţiului, creând o “economie în reţea“. Se accentuează 
importanţa conexiunilor geografice şi comerciale între zone distincte. 
Atenuarea sau eliminarea barierelor comerciale a făcut globalizarea pieţelor şi 
a producţiei un proces teoretic posibil, iar schimbările tehnologice au 
transformat-o într-o realitate tangibilă. Au avut şi au loc transformări majore 
în domeniul comunicaţiilor, al procesării informaţiilor şi al transferului 
tehnologic, incluzând aici emergenţa Internetului şi a World Wide Web-ului, 
care oferă acces la surse de aprovizionare competitive şi economii de costuri 
ale tranzacţiilor. Companiile transnaţionale joacă un rol esenţial în diseminarea 
tehnologiei pe glob: 70% din transferurile de capital din lume implică plăţi între 
firmele-mamă şi filialele străine. Rezultat al inovaţiilor tehnologice, costul real al 
procesării informaţiilor a scăzut în mod semnificativ, firmele putând să-şi 
administreze singure sistemele globale de producţie dispersate. Comunicarea 
informaţiilor în timp real a devenit o necesitate, existând firme care utilizează 
sistemul comunicaţiilor prin satelit pentru a putea coordona operaţiunile din 
întreaga lume. S-a dezvoltat un nou sistem de lucru în echipă, echipă formată din 
indivizi localizaţi în diverse puncte de pe glob. Rapoartele se transmit prin 
intermediul poştei electronice, faxului şi telefonului, iar şedinţele operative se 
desfăşoară prin teleconferinţe. Dezvoltarea comunicaţiilor a permis firmelor să 
mărească coeficientul de integrare a operaţiunilor dispersate pe glob şi să reducă 
timpii necesari elaborării de noi produse. 

Descrierea globalizării, analizată pe scurt, evidenţiază o serie de concluzii: 
1. Globalizarea poate fi cel mai bine percepută mai degrabă ca un 

proces sau un set de procese decât ca o stare singulară. Ea nu reflectă o logică 
lineară simplă, a dezvoltării, şi nici nu prefigurează o societate sau o 
comunitate mondială. În schimb, reflectă apariţia reţelelor şi a sistemelor de 
interacţiune şi de schimb interregionale. În această privinţă, trebuie făcută 
distincţia între angrenarea sistemelor naţionale şi societale în procese globale 
mai extinse şi orice noţiune de integrare globală. 

2. Anvergura spaţială şi densitatea interconectării globale şi 
transnaţionale împletesc reţele de relaţii între comunităţi, state, instituţii 
internaţionale, organizaţii neguvernamentale şi corporaţii multinaţionale, care 
constituie ordinea globală. Aceste reţele care se întrepătrund şi interacţionează 
definesc o structură evolutivă care impune constrângeri şi, în acelaşi timp, 
conferă putere comunităţilor, statelor şi forţelor sociale. În această privinţă, 
globalizarea este similară unui proces de „structurare” prin aceea că este un 
produs atât al acţiunilor individuale, cât şi al interacţiunilor cumulative dintre 
nenumăratele agenţii şi instituţii de pe glob.  
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3. Puţine arii ale vieţii sociale scapă de influenţa proceselor 
globalizării. Aceste procese sunt reflectate în toate domeniile vieţii sociale – 
cultural, economic, politic, legal, militar şi ecologic. Globalizarea este cel mai 
bine percepută ca un fenomen social diferenţiat sau cu mai multe faţete. Nu 
poate fi concepută ca o condiţie singulară, ci se referă la parteneriatele 
interconectării globale din cadrul tuturor domeniilor-cheie ale activităţii 
sociale. Pentru a înţelege dinamica şi consecinţele globalizării sunt necesare 
cunoştinţe despre parteneriate diferenţiate ale interconectării globale în fiecare 
dintre aceste domenii.  
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Conceptul de securitate semnifică situaţia în care o persoană, grup de 
persoane, stat, alianţe, în urma unor măsuri specifice adoptate individual sau în 
înţelegere cu alţi actori, capătă certitudinea că existenţa, integritatea şi 
interesele lor fundamentale nu sunt primejduite. Dacă termenul de securitate 
semnifică linişte, sentimentul de a fi în afara pericolelor, de a fi protejat, 
insecuritatea este termenul opus securităţii şi presupune angoasa, sentimentul de 
pericol şi risc, impresia de a fi ameninţat, libertatea îngrădită. 

 
The concept of security means the situation in which a person, a group of 

persons, a state, coalitions, that, as a result of some peculiar measures, 
accepted individually or in accordance with other actors, get the certitude that  their 
existence, integrity and vital interests are not in danger. Whether the notion of 
security means silence, the feeling of not being in danger, of being protected, 
insecurity is the opposite notion of security and involves angoasa, the feeling of 
danger and risk, the feeling of being threatened, the enclosed freedom. 

 
 
Cuvinte cheie: securitate, certitudine, risc, pericol, libertate. 
Keywords: security, certitude, risk, danger, freedom. 

 
 
Aspecte de ordin general 
Problema securităţii a preocupat colectivităţile umane de-a lungul 

existenţei lor. Practic, necesitatea asigurării vieţii constructive, de progres material 
şi spiritual, împotriva vitregiilor din afară, a apărut odată cu apariţia omului 
care s-a îngrijit de securitatea sa aşa cum s-a îngrijit de hrană sau adăpostul său. 

Conceptul de securitate semnifică situaţia în care o persoană, grup de 
persoane, stat, alianţe, în urma unor măsuri specifice adoptate individual sau 
în înţelegere cu alţi actori, capătă certitudinea că existenţa, integritatea şi 
interesele lor fundamentale nu sunt primejduite. Dacă termenul de securitate 
                                                 
* e-mail: ella712000@yahoo.com 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 329

semnifică linişte, sentimentul de a fi în afara pericolelor, de a fi protejat, 
insecuritatea este termenul opus securităţii şi presupune angoasa, sentimentul 
de pericol şi risc, impresia de a fi ameninţat, libertatea îngrădită. 

Securitatea se realizează la toate nivelurile de organizare socială –
individ - grup - stat – alianţe şi se manifestă în toate domeniile vieţii sociale: 
politic, economic, social, militar, demografic, ecologic, cultural etc. 

Securitatea se realizează de către politică şi trebuie să îndeplinească 
cumulativ următoarele condiţii: 

• să fie acţiune a statului desfăşurată pe baza unui sistem normativ; 
• să fie de competenţa unor instituţii ale statului; 
• puterea politică să fie legitimă şi să primeze supremaţia legii; 
• întemeierea acţiunilor pe un sistem de valori acceptate de către 

societate; 
• respectarea drepturilor omului în conformitate cu reglementările 

internaţionale la care statul este parte; 
• să nu producă insecuritate altor entităţi. 
În cuprinsul aparatului categorial specific securităţii intră termeni 

precum: risc, ameninţare, pericol, stare de securitate, agresiune, conflict, 
interese naţionale, vulnerabilitate, obiective de securitate, sistem de securitate, 
mediu de securitate etc. 

Pericolul poate fi considerat ca o stare, o situaţie creată ca urmare a 
punerii în primejdie a existenţei sau integrităţii. Pericolul există indiferent de 
voinţa noastră, el poate lua naştere în conformitate cu riscurile pe care ni le 
asumăm atunci când proiectăm şi desfăşurăm o acţiune, după o ameninţare 
prealabilă sau direct. 

Riscul exprimă posibilitatea deteriorării stării de normalitate, prezenţa 
unor factori activi sau potenţiali care pot afecta mediul de securitate şi 
evoluţia către ameninţare şi pericol. În condiţiile în care agentul decident 
dispune de toate pârghiile de intervenţie şi îşi menţine capacitatea de control 
avem de-a face cu un risc calculat. În momentul în care acţiunea factorilor nu 
mai este controlată, iar elementele sistemului, în relaţiile dintre ele, încep să  
fie afectate avem de-a face cu începutul unei stări de criză. În situaţia în care 
nu s-au găsit soluţiile pentru eliminarea cauzelor care generează riscurile, dar 
sunt menţinute stările tensionale sub valoarea maximă de manifestare a 
disfuncţiilor în limita stării critice, securitatea sistemului nu este afectată. 
Ruperea echilibrului dintre forţele aflate în opoziţie înseamnă trecerea din 
sfera riscurilor în cea a pericolelor şi ameninţărilor. 

Ameninţarea la adresa securităţii este considerată manifestarea 
intenţiei de afectare a valorilor fundamentale ale adversarului. 

Riscurile şi ameninţările la adresa securităţii sunt în relaţie dialectică 
cu resursele la dispoziţie, pentru a le face faţă şi a le contracara. 
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Securitatea naţională 
În teoria relaţiilor internaţionale un concept foarte des folosit este cel 

de securitate naţională. Literatura de specialitate în domeniu îi consacră o 
bogată gamă de definiţii şi evidenţiază, totodată, conotaţiile sale principale, 
precum şi măsurile şi acţiunile necesare pentru realizarea ei. 

În opiniile politologilor americani, ruşi şi europeni, securitatea naţională 
este definită prin perspectiva intereselor şi a poziţiei pe care le ocupă în raportul 
de forţe internaţional şi al mijloacelor folosite. Politologul american Walter 
Lippmann consideră că o naţiune şi-a realizat securitatea numai în măsura în care 
„nu este în pericol să trebuiască să-şi sacrifice valorile esenţiale dacă doreşte să 
evite războiul şi poate, dacă este ameninţată să menţină aceste valori prin victorie 
într-un astfel de război”. Cu alte cuvinte, securitate înseamnă: capacitatea unei 
naţiuni de a împiedica un război sau, dacă acest lucru nu se reuşeşte, de a câştiga 
un război pentru a nu-şi pierde integritatea şi independenţa naţională. 

În viziunea lui Arnold Wolfers, securitatea naţională are o dimensiune 
obiectivă şi una subiectivă. Dimensiunea obiectivă denotă o absenţă a 
ameninţărilor pentru câştigarea valorilor cum ar fi independenţa naţională, păstrarea 
„modului de viaţă (american)” şi alte valori. În sens subiectiv, securitatea naţională 
înseamnă „absenţa temerilor că astfel de valori vor fi atacate”. 

Alţi autori, precum Michael H.H. Louw, consideră că securitatea 
cuprinde „politica de apărare tradiţională a unei naţiuni precum şi acţiunile 
nemilitare ale unui stat pentru a asigura supravieţuirea întregii sale capacităţi 
ca entitate politică în vederea exercitării influenţei şi îndeplinirii obiectivelor 
sale interne şi internaţionale”. 

În concepţia lui Traeger şi Simonie, securitatea naţională este „acea 
parte a politicii guvernamentale care are ca obiectiv crearea de condiţii 
naţionale şi internaţionale favorabile protejării sau măririi valorilor naţionale 
vitale împotriva adversarilor existenţi şi potenţiali. 

În proiectarea şi realizarea securităţii naţionale este necesar să se 
identifice factorii mediului de securitate (politici, economici, sociali, 
demografici, militari, ecologici etc.) care generează conflicte, violenţe, război. 
Statele trebuie să fie pregătite să răspundă la pericole iminente existenţei lor 
cum ar fi: atac cu forţe militare declanşat prin surprindere, interzicerea 
accesului la materii prime vitale şi informaţionale. 

Unii psihologi americani, cum ar fi Melvin Snall, concep provocările 
la adresa securităţii naţionale ca având originea în trei surse generale: 

• ameninţări militare directe; 
• tendinţe din domeniul economic care intră în contradicţie cu 

bunăstarea omului; 
• provocări la „onoarea naţională”. 
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Fostul secretar de stat al apărării SUA, Robert Mc Namara, a lărgit 
conceptul de securitate „naţională” care era privită ca „problemă militară”. 
Timp de mai mulţi ani, scopul principal al politicii de securitate naţională a 
fost văzut ca o apărare a naţiunii de ameninţările făţişe la adresa independenţei 
sale. Pentru statele lumii a treia „securitatea înseamnă dezvoltare”. 

Astăzi conceptul de securitate naţională în literatura politologică 
americană, dar şi în discursul politic, are în centru provocările şi ameninţările de 
natură militară şi nemilitară care vizează interesele naţionale în lume ale SUA. 

Din perspectiva teoriei organizaţionale, securitatea desemnează „starea 
de echilibru dinamic macrostructural, intra şi intersocioorganizări de acelaşi 
nivel (stat-stat; structură suprastatală) şi cu sfere diferite de cuprindere 
realizate prin corelarea proceselor organizate şi dezorganizate şi 
managementul schimbării într-o asemenea modalitate încât să nu fie afectate 
valorile (obiectivele) lor fundamentale, general acceptate, existenţa lor ca entităţi 
şi posibilitatea lor de reproducere”1. 

Globalizarea şi mondializarea problemelor cu care se confruntă 
omenirea accentuează corelaţia ce se stabileşte între diferite paliere (sfere) de 
realizare a securităţii: pe de o parte între securitatea individului (cetăţeanului) 
şi securitatea naţiunii, iar pe de altă parte între securitatea naţională şi 
sistemele de securitate regională, continentală şi globală. 

Astăzi, mai ales în Europa, controversele stârnite între naţional şi 
internaţional, înclină balanţa către ideea federalistă (integrarea într-o structură 
de securitate colectivă în care statele îşi pierd, în mod treptat, rolul de actori în 
relaţiile internaţionale). 

Securitatea naţională a României presupune realizarea unei stări de 
echilibru relativ stabil a sistemului social în care individul, grupurile de 
persoane organizate pe diferite criterii, statul român pot să se dezvolte liber şi 
îşi pot promova propriile interese în condiţiile respectării unui sistem de 
norme aflat în evoluţie. 

 
Strategii de securitate 
În domeniul securităţii au intrat în limbajul curent concepte precum 

politica de securitate şi strategia de securitate. 
Politica de securitate reprezintă activităţile care rezultă în urma 

deciziilor pe care le iau deţinătorii puterii politice pentru realizarea unei stări 
de neprimejdie în mediul internaţional astfel încât obiectivele acestora să 
poată fi realizate. 

(Răspunde la întrebarea: Ce trebuie întreprins?). 
                                                 
1 Simion Boncu, Securitatea europeană în schimbare. Provocări şi soluţii, Editura Amco-
Press, Bucureşti, 1995, p. 13. 
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Politica de securitate se regăseşte materializată în strategia de 
securitate care reprezintă organizarea şi conducerea activităţilor pentru 
realizarea intereselor şi obiectivelor puterii politice prin folosirea raţională a 
resurselor, asigurarea stabilităţii sociale, asigurarea schimbării şi inovării 
privitoare la siguranţa şi securitatea sistemului social. (Răspunde la 
întrebarea: Cum îndeplinim politica de securitate?). Ea se realizează în toate 
domeniile de activitate: politico-diplomatic, economic, social, demografic, militar, 
cultural etc. Obiectivele fixate în domeniul securităţii se regăsesc în strategiile 
construite corespunzător obiectivelor respective şi anume: strategia politico-
diplomatică, strategia economică, strategia socială, strategia militară etc. 

Politica de securitate a unei naţiuni are drept scop îmbunătăţirea 
siguranţei instituţiilor sociale, economice şi politice ale naţiunii împotriva 
ameninţărilor provenind de la alte state independente. 

Politica de securitate naţională este concepută în trei forme: 
• politica de securitate militară este programul activităţilor destinate 

să reducă sau să neutralizeze atacul armat din exterior; 
• politica de securitate internă se ocupă de acţiunile subversive ale 

forţelor interne la adresa statului; 
• politica de securitate situaţională are ca obiectiv riscul unei eroziuni 

survenite din schimbările pe termen lung la nivelul condiţiilor 
sociale, economice, demografice şi politice cu efecte asupra puterii 
statului. Fiecare din aceste forme de politică se desfăşoară la un 
nivel operaţional şi la un nivel instituţional. 

La nivelul operaţional, politica de securitate constă în luarea măsurilor 
imediate pentru a preveni ameninţarea la adresa securităţii. 

La nivelul instituţional politica de securitate are în vedere modul în 
care este formulată şi executată politica la nivel operaţional. 

Strategiile de securitate se construiesc pe baza unei analize riguroase a 
mediului de securitate, a intereselor naţionale stabilite de puterea politică, a 
obiectivelor ce decurg din politica de securitate, a resurselor puse la dispoziţie 
şi adoptă modalităţi adecvate de răspuns la provocările şi ameninţările ce 
afectează securitatea. 

Complexitatea proceselor sociale – organizate şi dezorganizate – 
scoate în evidenţă ansamblul provocărilor şi ameninţărilor, dinamica acestora 
precum şi varietatea lor. 

În literatura de specialitate sunt construite tipologii privitoare la 
ameninţări în raport cu anumite criterii: 

• în raport cu gradul de organizare al ameninţărilor: 
− sistematizate; 
− nesistematizate; 

• în raport cu durata: 
− permanente; 
− cu durata limitată; 
− ocazionale; 
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• după modalitatea de acţiune: 
− directe; 
− nemijlocite; 
− indirecte; 

• după locul în care se declanşează: 
− externe; 
− interne; 
− mixte; 

• după domeniul în care se manifestă: 
− politico-diplomatice; 
− economice; 
− militare; 
− culturale; 
− religioase; 

• după situaţia generatoare: 
− declanşate ca urmare a unor interese generale; 
− declanşate ca urmare a unor interese de grup. 

De-a lungul timpului, strategiile de securitate au fost preponderent 
construite pe dimensiunea militară, pe forţă ca instrument al politicii. În acest  
sens, marile puteri au fundamentat teoria „echilibrului forţelor” care nu a 
eliminat rivalitatea, tendinţa spre hegemonie, criza şi războaiele. 

În prezent, dimensiunea militară a securităţii predomină şi sunt 
adoptate următoarele strategii de securitate: 

• descurajarea nucleară – aparţine marilor puteri nucleare; 
• suficienţa defensivă – aparţine statelor mici şi mijlocii; 
• integrarea în alianţe politico-militare (NATO); 
• statutul de neutralitate; 
• intrarea sub tutela unei mari puteri; 
• integrarea în structurile de securitate; 
• impunerea de sancţiuni, suspendarea din structurile de securitate, 

blocadele şi ameninţarea cu folosirea forţei. 
După o abordare preponderent militară, odată cu încetarea Războiului 

Rece securitatea dobândeşte o configuraţie mai complexă, atât sub aspectul 
discuţiilor conceptuale, cât şi sub cel al practicii. Ea include, alături de 
componentele militară şi diplomatică şi pe cele economică, financiară, 
informatică, psihologică sau culturală. 

Pentru prevenirea crizelor şi evitarea conflictelor se operează cu un nou 
concept şi anume ”securitatea cooperantă” în care prin sistemul de relaţii dintre 
toţi actorii se asigură promovarea intereselor fără a le elimina pe ale altora.  

 
Agresiunile 
Termenul de agresiune a fost definit, în majoritatea lucrărilor din 

domeniu, într-un sens îngust, reducându-l la sintagma de agresiune militară. 
Evoluţiile din mediul de securitate actual necesită o reconsiderare a 
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conceptului în condiţiile în care impunerea voinţei asupra adversarului se 
poate face prin acţiuni „altele decât războiul” în toate domeniile de activitate: 
politic, economico-financiar, informaţional, psihologic, cultural etc. 

Termenul de agresiune militară, potrivit textului „Definiţiei agresiunii 
armate” adoptat de Comitetul special al ONU la 15 aprilie 1974 şi însuşit de 
Adunarea Generală semnifică „folosirea forţei armate de către un stat 
împotriva suveranităţii, integrităţii teritoriale sau independenţei politice a unui 
stat sau în orice mod incompatibil cu Carta ONU”. Statul, care a recurs primul 
la forţa armată, în contradicţie cu Carta ONU este calificat drept agresor. 

În conflictele militare actuale scopul a rămas acelaşi – impunerea 
voinţei asupra adversarului – dar s-au schimbat condiţiile în care se 
desfăşoară, doctrinele, strategiile şi metodele. Raţiuni de ordin politic, 
economic, cultural, religios şi de altă natură nu mai permit ridicarea luptei 
armate la nivelul violenţei extreme şi, de aceea, s-au găsit forme mai subtile 
de acţiune în toate domeniile de activitate. 

Atunci când se încalcă interesele fundamentale ale unei entităţi, 
indiferent de mijloacele folosite, putem vorbi de o agresiune. 

După locul de unde se generează agresiunile, acestea pot fi clasificate 
în: agresiuni externe, agresiuni interne şi agresiuni combinate. 

 
Securitatea individuală 
Securitatea se manifestă la toate nivelurile de organizare socială şi 

politico-administrativă: individ, grup social, naţiune, zonă, continent, mondial. 
Individual, considerat unitatea de bază ireductibilă căreia îi poate fi 

aplicat conceptul de securitate, este considerat, într-o democraţie autentică, 
beneficiarul stării de securitate. Aşa după cum naţiunea nu se reduce la suma 
cetăţenilor ce o constituie, tot aşa nici securitatea naţiunii nu se reduce la 
suma securităţii individuale a cetăţenilor. Abordarea securităţii individuale are 
relevanţă în studiul reţelei de conexiuni şi contradicţii dintre aceasta şi 
securitatea statului. Statul, prin instituţiile sale, este o sursă majoră de securitate 
pentru cetăţeni, dar şi de ameninţări la adresa securităţii individuale. Dat fiind 
faptul că fiinţele umane sunt sursa primară a insecurităţii celorlalţi, chestiunea 
securităţii individuale ia rapid o dimensiune mai largă, socială şi politică2. 

Securitatea individuală nu poate fi definită cu uşurinţă deoarece 
factorii implicaţi – viaţă, sănătatea, statul, starea materială, libertatea – sunt 
foarte complicaţi, iar unii dintre ei nu pot  fi înlocuiţi în cazul pierderii (viaţă, 
validitate, statut). Diferitele aspecte ale securităţii individuale sunt adesea 
contradictorii (protecţia împotriva crimei, faţă de încălcarea libertăţilor civile, 
controlul migraţiei de populaţii faţă de libertatea de mişcare a individului etc.) 
                                                 
2 Berki, Security and Society: Reflection on law, order and politics, Londra, J.M. Dent, 1986. 
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şi supuse dificultăţii de a distinge între evaluarea obiectivă şi cea subiectivă 
(ameninţări reale sau imaginare?). De asemenea, relaţiile cauză-efect cu 
privire la ameninţare sunt adesea obscure şi controversate. 

Definiţiile securităţii sporesc aceste dificultăţi prin referirea la 
protejarea de pericol (securitatea obiectivă), senzaţia de siguranţă (securitatea 
subiectivă) şi  absenţa oricărei îndoieli (încrederea în cunoştinţele proprii). 
Ameninţările de referinţă (pericolul şi îndoiala) sunt foarte vagi, iar 
sentimentul subiectiv de securitate sau încredere nu are în mod necesar 
legătură cu starea reală de securitate sau încredere. 

Pornind de la premisa că la baza tuturor acţiunilor stau interesele, la 
nivelul individului acestea sunt de ordin axiologic şi ontologic. 

La nivelul axiologic, individul îşi promovează şi apără valorile: 
• limba maternă; 
• religia strămoşească; 
• cultura; 
• tradiţiile; 
• obiceiurile; 
• simbolurile şi mentalităţile. 
Din punct de vedere ontologic, la nivelul persoanei, interesele sunt 

legate de: 
• viaţă; 
• sănătate; 
• avere; 
• statut social; 
• mediu; 
• libertăţi democratice. 
Securitatea nu poate fi totală pentru niciun individ: o varietate enormă 

de pericole şi ameninţări pândeşte pe fiecare şi, ca urmare, deşi cei bogaţi se 
pot distanţa de unele precum foametea, bolile curabile, pericol fizic, violenţa, 
inechitatea economică etc. ei împart laolaltă cu săracii efectele dezastrelor 
naturale, bolile incurabile, războaiele nucleare şi îşi creează altele specifice 
pentru ei precum accidentele aviatice, răpirile, bolile datorate consumurilor 
excesive, stresul determinat de concurenţă etc. 

La nivelul indivizilor planează pericolele precum: 
• dezastrele naturale; 
• bolile; 
• sărăcia; 
• degradarea mediului; 
• războaiele. 
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Alături de pericolele care planează asupra existenţei individului se 
exercită presiuni determinate de riscurile şi ameninţările: 

• ameninţările fizice: durere, rănire, moarte; 
• ameninţări economice: împiedicarea accesului la muncă sau la 

resurse, distrugerea sau naţionalizarea proprietăţii, şomajului; 
• ameninţările drepturilor: încarcerare, negarea libertăţilor civile 

normale, îngrădirea dreptului la opinie şi de mişcare; 
• ameninţările culturale: interzicerea folosirii limbii materne, a 

simbolurilor şi valorilor specifice, tradiţiilor şi obiceiurilor; 
• ameninţările sociale: marginalizarea, excluderea; 
• ameninţările instituţionale: abuzurile organizaţiilor guvernamentale 
şi neguvernamentale, sistemul de relaţii interorganizaţionale şi 
interumane etc. 

Imposibilitatea asigurării securităţii totale conduce analiza către 
ameninţările specifice faţă de care se pot lua măsuri de securitate precum 
bolile curabile, sărăcia, şomajul. Faţă de bolile incurabile, crimă, dezastre, 
măsurile de securitate nu pot fi eficiente datorită limitării resurselor, trebuie 
să se ia decizii cu privire la alocarea lor în funcţie de un număr de ameninţări 
posibile. De multe ori, eforturile pentru a realiza securitatea pot deveni 
autodistrugătoare, chiar dacă obiectiv vorbind par necesare şi de succes, 
atunci când efectul lor este acela de a  stârni conştiinţa ameninţărilor până la 
un asemenea nivel încât insecuritatea resimţită devine chiar mai mare decât 
măsurile luate anterior. Un exemplu poate fi efortul orăşenilor de a-şi proteja 
locuinţele împotriva spargerilor, când pe măsură ce se înmulţesc lacătele, 
alarmele, prezenţa lor zilnică atrage atenţia hoţilor asupra bunurilor de 
valoare, ducând, prin aceasta, la o netă pierdere a liniştii proprietarilor de 
locuinţe fortificate. 

În majoritatea lor, ameninţările la adresa indivizilor apar din faptul că 
oamenii se găsesc într-un mediu uman care generează presiuni sociale, 
economice, militare şi politice inevitabile care, în ultimă instanţă, îl determină 
pe individ să acţioneze în cunoştinţă de cauză. Ameninţările nu se exclud 
reciproc, ci se presupun reciproc, astfel încât existenţa unei ameninţări o poate 
genera pe altă ameninţare şi anume pierderea locului de muncă. Existenţa 
acestor ameninţări individuale în cadrul societăţii creează marea dilemă de la 
baza unei răspândite filosofii politice: cum să echilibrezi libertatea de acţiune 
a individului cu ameninţările individuale şi potenţiale pe care această libertate 
le aduce celorlalţi indivizi, dilemă ce poate fi formulată astfel: cum să 
accentuezi libertatea unei comunităţi fără să fie necesară amplificarea 
oprimării ei de către autorităţi. Indivizii sau comunităţile umane cum sunt 
statele existând împreună cu altele asemenea lor într-o relaţie anarhică îşi 
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descoperă libertatea sporită doar pe speţele securităţii lor. Waltz considera că: 
„Insecuritatea statelor, ca şi a popoarelor, este direct proporţională cu 
întinderea lor. Dacă se doreşte libertatea, insecuritatea trebuie acceptată.”3 

Drepturile naturale ale oamenilor postulează o anarhie primară, în care 
condiţiile de viaţă ale indivizilor implicaţi sunt marcate de niveluri 
inacceptabil de ridicate ale ameninţării sociale, altfel spus, de haos. Haosul 
inacceptabil devine motivul pentru sacrificarea unei părţi din libertate, pentru 
a îmbunătăţi nivelul securităţii, iar în cursul acestui proces se nasc guverne şi 
state ca necesităţi identificate încă din antichitate de Aristotel. Hobbes 
consideră că oamenii au inventat statele „ca să-i apere de invazia străinilor şi 
de rănirea reciprocă, punându-i astfel în siguranţă într-un asemenea mod încât 
prin propria lor industrie, ca şi prin roadele pământului, să se poată hrăni şi să 
trăiască mulţumiţi”.4 În acelaşi mod consideră şi L. John Locke: „Guvernul 
înseamnă păstrarea proprietăţii lor” înţelegând prin aceasta „vieţile, libertăţile 
şi proprietăţile lor” care în starea naturală sunt „foarte nesigure”.5 Statul 
devine astfel garantul securităţii individuale prin care oamenii caută să-şi 
asigure niveluri adecvate de securitate împotriva ameninţărilor sociale, 
fenomen considerat drept „cel mai important semn distinctiv al civilizaţiei 
noastre occidentale”.6 

Paradoxal este că pe măsură ce puterea statului creşte, statul devine şi 
el o sursă de ameninţare la adresa individului. Stabilitatea statului derivă nu 
doar din puterea sa centralizată, ci şi din înţelegerea de către cetăţeni că el 
este cel mai mic dintre cele două rele posibile, adică orice ameninţare ar veni 
din partea statului ar fi de un ordin sau mărime inferioară celor care ar apărea 
în absenţa lui. Pe măsură ce societatea se dezvoltă în jurul statului, ea devine 
tot mai dependentă de el şi de aceea securitatea indivizilor este indispensabil 
legată de cea a statului. 

Statul este mult mai mult decât suma cetăţenilor săi şi, ca urmare, între 
stat şi cetăţeni se stabilesc relaţii complexe care nu întotdeauna îi satisfac pe 
toţi cetăţenii lui. Opiniile privind relaţiile dintre stat şi cetăţeni sunt împărţite 
în două modele de bază: concepţia minimală şi cea maximală despre stat. 

Statul minimal are geneza în conceptul lui John Locke despre un 
contract social, care oferă o teorie asupra statului centrată îndeosebi pe 
indivizii care-l alcătuiesc. Statul se fundamentează pe consimţământul 
cetăţenilor săi de a fi guvernaţi, iar acţiunile statului sunt apreciate după 
                                                 
3 Kenneth N.Waltz, Theory of International Politics, Reading Mass, Addinson-Wesley, 1979. 
4 Thomas Hobbes, Leviatham, retipărit în Carl Cohen, Communism, Fascism and Democracy: 
The theoretical foundations, New York, Random House, 1972, ediţia a doua. 
5 John Locke, Second Treaties of Gouvernnent, retipărit în Cohen. 
6 Berki, Security an Society: Reflection on low, order and politics, Londra, J.M.Dent, 1986. 
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impactul lor asupra intereselor cetăţenilor. Din acest punct de vedere, statul 
este suma părţilor sale (cetăţenii), iar conflictele grave dintre cetăţeni şi stat ar 
trebui să fie evitate. Robert Nozick oferă o justificare profundă şi 
cuprinzătoare a statului minimal, în care nevoia recunoscută de structuri 
colective este subordonată valorii primare a drepturilor individuale.7 Din 
această perspectivă interpretarea securităţii naţionale este derivată din 
interesele cetăţenilor individuali, situaţie în care conflictele de interese dintre 
cetăţeni şi stat nu ajung antagonice. 

Statul maximal a provenit din presupunerea că statul ar trebui să fie 
mult mai mult decât suma părţilor sale componente, şi că de aceea are propriile 
sale interese care nu corespund întotdeauna cu cele ale cetăţenilor. Interesele 
statului pot deriva dintr-o diversitate de surse: maximiştii le interpretează ca fiind 
interesele unei elite dominante, care foloseşte statul pentru a-şi promova propria ei 
cauză8, realiştii concep statul ca pe o unitate necesară pentru binele şi 
supravieţuirea oricărui grup uman în interiorul mediului anarhic internaţional. 
Pornind de la „zeificarea” statului de către Hegel, Heinrich von Treitschke susţine  
că statul este „primordial şi necesar” că el există ca „forţă independentă” şi că „nu 
cere în mod elementar opinii, ci pretinde ascultare”.9 Din această perspectivă, 
statul ca entitate colectivă se află deasupra indivizilor care-l compun şi nu este 
conceput ca ceva creat de indivizi pe baza unui contract social. 

Indiferent de modul de abordare, statul capătă o poziţie independentă, 
deasupra cetăţenilor săi, datorită rolului esenţial pe care-l joacă în realizarea 
intereselor individuale. Întrucât statul trebuie privit ca sursă a oricărei valori 
sau cel puţin drept condiţia necesară pentru realizarea oricărei valori, 
menţinerea lui şi urmărirea în consecinţă a intereselor acestuia depăşeşte 
valorile individuale din care este alcătuit ca noţiune.10 Între abordarea 
maximală şi cea minimală a statului există interpretări diferite ale relaţiei 
dintre securitatea individuală şi securitatea naţională. În condiţiile în care 
statul este mai mult decât suma părţilor sale, el se poate detaşa de nevoile de 
securitate individuală, şi deci le poate ignora în mod legitim.11 

În practică, statul maximal este cel care conduce, cel minimal 
rămânând o utopie. Berki consideră că nu există cale de scăpare de 
paradoxurile securităţii individuale fără existenţa statului.12 Statul maximal 
rămâne o practică curentă, în timp ce punctul de vedere al statului minimal 

                                                 
7 P.A. Reynolds, An Introduction to International  Relation, Londra, Longman, 1980. 
8 Fred Block, Teoria marxistă a statului în analiza sistemelor  mondiale, Barbara H. Kaplan, 1978. 
9 Heinrich von Treitschke, Politics, retipărit în Cohen, Communism, Fascism and Democracy: 
The theoretical doundation, New York, Random House, 1972, ediţia a doua. 
10 P.A. Reynolds, An Introduction Relation, Londra, Longman, 1980. 
11 Ralph Pettman, State and Class: A sociology of international affaires, Londra, Croom 
Helm, 1979. 
12 R.N. Berki, Security and Society: Reflection on law, order politics, Londra, J.M. Dent, 1986. 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 339

este acela de a stabili un standard pentru cântărire şi critică. În modelul de stat 
maximal, securitatea internă devine o dimensiune naturală şi firească şi nu 
sunt necesare eforturi de armonizare a intereselor statului cu cele ale 
individului. Indiferent de tipul de organizare statală, puterea politică trebuie 
să acorde atenţie problemelor cetăţenilor pentru ca astfel riscă unul sau 
ambele deznodăminte: prăbuşirea într-un război civil sau pierderea puterii şi a 
statului internaţional faţă de alte state sau organisme de securitate.  

Între securitatea statală şi cea individuală există o relaţie de 
reciprocitate care nu elimină eventualele contradicţii. Cetăţeanul se poate 
confrunta cu multe ameninţări ce sunt emanate direct sau indirect de la stat. 
Aceste ameninţări pot fi grupate în mai multe categorii derivate din: 

• obligaţiile şi legislaţia internă; 
• acţiunea directă, administrativă şi politică a statului împotriva 

indivizilor şi grupurilor sociale; 
• luptele pentru puterea politică; 
• politica externă de securitate a statului. 
Ameninţările la adresa indivizilor care derivă din legislaţia internă pot 

apărea ca rezultat al practicilor excesive poliţieneşti şi de justiţie. În S.U.A., 
de exemplu, 440.000 de cetăţeni au fost ucişi, 17 milioane răniţi şi 2,7 
milioane jefuiţi, de către persoane înarmate, între 1963 şi 1982.13 Cazurile de 
acest tip sunt preţul plătit al încercării de a echilibra aplicarea eficientă a legii, 
cu protecţia unei largi libertăţi civile. Problema devine relevantă pentru 
securitatea naţională în condiţiile în care nemulţumirile legate de aplicarea legii 
devin foarte răspândite şi politizate. Alte ameninţări asupra individului survin din 
politicile de mediu ale statului. Preocuparea faţă de poluarea chimică şi nucleară 
reflectă temerile indivizilor atât de reglementările neraţionale ale statului, cât şi de 
stabilirea eronată a priorităţilor în activităţile promovate de către stat. La nivelul 
individului, impactul poate fi catastrofal în ceea ce priveşte cancerul, defectele 
genetice şi alte ameninţări la adresa sănătăţii şi a vieţii. 

Prin instituţiile sale, statul, în numele „binelui comun” poate exercita 
presiuni asupra indivizilor cu ajutorul poliţiei, justiţiei şi al altor instituţii 
birocratice. Astfel, în ideea realizării unor obiective de interes naţional, 
indivizii pot fi expropriaţi, copii din familiile dezmembrate pot fi 
instituţionalizaţi, tranzacţiile economico-financiare pot lăsa oamenii şomeri, 
iar cetăţenii pot să-şi piardă viaţa în confruntările militare provocare de către 
stat. Compensarea statului pentru aceste deservicii se poate face prin serviciile 
şi securitatea socială asigurate de către stat în beneficiul cetăţeanului. 

Galtung considera drept „violenţă structurală” situaţia în care cetăţenii 
suferă pagube din cauza acţiunii unor forţe structurale impersonale14. O bună 
parte din acestea reprezintă violenţă pură: încarcerarea disidenţilor din fostele 
                                                 
13 The Guardian Weekly, 28 nov.1982. 
14 Hohan Galturg, „Violenţa, pacea şi cercetările pentru pace”, Journal of Pence Reserch, 
vol.2, 1969. 
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state comuniste în sanatorii de psihiatrie, ruinarea carierei unor indivizi pe 
criterii politice, etnice, religioase sau de sex etc. 

Insecuritatea individuală provocată de stat este mai pregnantă în statele 
Lumii a Treia, unde, după cum, susţine Migdal, statul este frecvent în opoziţie 
cu majoritatea societăţii conţinute.15 

O altă categorie de ameninţări sunt cele legate de lupta pentru 
controlul asupra instituţiilor statului. În multe state, participarea la ceea ce 
pare a fi procesul politicii naţionale poate aduce ameninţarea cu încarcerarea, 
moartea sau chiar deportarea. Violenţa politică poate deveni endemică, cum  
s-a întâmplat în Turcia la sfârşitul anilor ’70, cu lupte armate între facţiuni, 
asasinate şi victime la scara unui adevărat război, ducând la extinderea legii 
marţiale. Ea poate duce la coşmarul războiului civil, aşa cum s-a întâmplat  
în Spania anilor ’30, sau la închisoarea politică şi violenţa instituţionalizată  
a unui stat pe cale de dezvoltare, ca în Liban după 1976. Violenţa politică 
internă poate atrage ameninţarea cu intervenţia externă fie ca participanţi de  
o parte sau de alta, fie ca invadatori care profită de faptul că statul este slăbit 
de lupte interne. 

Terorismul politic ocupă un loc important în acţiunile politice, 
indiferent dacă teroriştii consideră sau nu că luptă pentru puterea politică, 
folosirea terorii precum plasarea de bombe, asasinatele sau atacurile armate, 
pentru a exercita presiuni, slăbi sau discredita un guvern în mod eficient, aduc 
ameninţări cetăţenilor care sunt obligaţi să joace rolul de victime. Terorismul, 
ca şi celelalte forme de violenţă politică, nu numai că subminează securitatea 
individuală în mod direct, dar agravează, în acelaşi timp, ameninţările la 
adresa securităţii individuale oferite de statul însuşi, precum şi pe cele 
provenind din partea altor state şi instituţii neguvernamentale. 

Statul, prin atribuţiile sale, are obligaţia de a lua măsuri de protecţie a 
cetăţenilor săi împotriva intervenţiei străină, atacurilor şi invaziei. În schimbul 
acestei asigurări cetăţenii sunt obligaţi să participe la eventualele războaie 
organizate şi conduse de către state. 

O variantă diferită a conflictului potenţial dintre securitatea individuală 
şi securitatea naţională provine din relaţia cu armele nucleare şi tipurile de 
politici de securitate naţională bazate pe arsenalul nuclear. Politica de 
securitate bazată pe ameninţarea cu schimburile de lovituri nucleare conduce 
la o reductio ad absurdum a apărării colective în care populaţia ar putea fi 
nimicită în totalitatea ei. 

Oprirea cursei înarmărilor poate constitui divorţul dintre securitatea 
individuală şi cea naţională la nivelul cel mai înalt şi vizibil. 

Contradicţiile dintre securitatea naţională şi cea individuală conduc la 
formularea unor probleme mai largi ale politicii cum ar fi drepturile omului în 
                                                 
15 Joel S.Migdal, Strong Societies and weak States: State-society relation and state 
capabilites in the Third World, Princeton University Press, 1988. 
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care statele nu mai pot să-şi menţină cetăţenii drept ostatici în numele 
raţiunilor de stat. 

Securitatea individuală după anii ’80 a devenit o problemă internaţională, 
fiind, implicit, o parte a securităţii naţionale. Statul şi naţiunea oferă simboluri 
şi identităţi care atrag indivizii în căutare de exprimare de protecţie şi de 
debuşeu pentru insecuritatea lor, reproducând totodată condiţiile politice, 
care, paradoxal, sunt una din sursele majore de insecuritate personală. 

Între securitatea individuală şi cea naţională nu există în mod necesar o 
armonie. Deşi statul asigură oarecare securitate individului, nu o poate face 
decât impunând ameninţări, care pot fi directe sau indirecte având efecte 
colaterale intenţionate sau neintenţionate, adesea suficient de grave pentru a 
domina relativ unicul şi fragilul univers al securităţii individuale. Deşi 
compensate prin securitatea internă şi externă asigurate de stat, aceste 
ameninţări din partea statului sunt inevitabile. În consecinţă, este o greşeală să 
presupunem, precum John Herz, că autoritatea politică nu va face decât să 
sporească în cazul statelor capabile să asigure atât menţinerea păcii şi controlul 
asupra relaţiilor interne, cât şi protecţia faţă de ingerinţele din afară.16 

Contradicţiile dintre securitatea individuală şi cea naţională îşi au 
originile în natura colectivităţilor politice, care în lumea reală nu pot fi nici 
rezolvate şi nici ocolite. Între individ şi stat se interpune o pleiadă de 
organizaţii care pot fie să estompeze ameninţările statului asupra individului, 
fie să exercite presiuni asupra statului pentru ca politica sa de securitate să fie 
în concordanţă cu cea a indivizilor. 

Preocuparea pentru securitatea individuală poate avea implicaţii asupra 
securităţii naţionale în mai multe moduri: 

• indivizii sau grupurile substatale pot deveni o problemă de securitate 
naţională la rândul lor. Asasinii, teroriştii, separatiştii revoluţionarii 
constituie ameninţări la adresa statului; 

• cetăţenii pot juca un rol important în susţinerea intereselor statului în 
care îşi identifică propriile interese; 

• presiunile pe care cetăţenii le pot exercita asupra statului prin opinia 
publică de care statul trebuie să ţină seama; 

• rolul indivizilor ca lideri ai statului care pot armoniza interesele 
naţionale cu cele individuale sau pot impune cu forţa interesele de 
stat care nu sunt comune cu cele ale cetăţenilor. 

Concluzionând, securitatea naţională nu poate fi redusă la cea 
individuală, între ele pot fi contradicţii şi se presupun reciproc. Securitatea 
individuală nu poate fi asigurată decât într-un cadru organizaţional care 
presupune existenţa unui sistem normativ şi a instrumentelor şi instituţiilor 
prin care se verifică şi, la nevoie, se impune respectarea acestora. 

                                                 
16 John Herz, International Politics in the Atomic Age, New York, Columbia University Press. 
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Securitatea naţională a statelor se poate asigura prin integrarea acestora în 
sisteme de securitate colectivă, prin legarea securităţii interne de cea externă şi 
de aranjamentele regionale şi internaţionale de securitate. Ca tendinţă, proiecţia 
stabilităţii şi securităţii pe plan regional şi zonal va depinde, din ce în ce mai mult, 
de dinamica utilizării cadrului de securitate prin cooperare, ca treaptă superioară a 
securităţii colective, concretizate în aranjamentele regionale de securitate. 

 
The national security of the states can be ensured by including these into 

collective security systems, by linking the internal security to the external one 
and to the regional and international security arrangements. As a procedure, 
the projection of stability and security at the regional and zonal level will 
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La începutul secolului XXI, situaţia geopolitică şi geostrategică a 

suferit schimbări profunde şi dramatice cu unele consecinţe esenţiale asupra 
securităţii colective şi securităţii naţionale a statelor şi capacităţii lor de 
protejare a intereselor naţionale, întrucât lumea a devenit mai complexă şi mai 
interdependentă, iar fenomenul globalizării este ireversibil. În acest context, 
pentru succesul iniţiativelor de asigurare a securităţii se impune cu stringenţă 
o cooperare multidimensională a organizaţiilor internaţionale şi regionale de 
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securitate, folosindu-se dialogul într-un cadru organizat şi o afirmare plenară 
şi puternică a acţiunilor organizaţiilor internaţionale interguvernamentale. 

Securitatea naţională a statelor se poate astfel asigura prin integrarea 
acestora în sisteme de securitate colectivă, prin legarea securităţii interne de 
cea externă şi de aranjamentele regionale şi internaţionale de securitate. Ca 
tendinţă, proiecţia stabilităţii şi securităţii pe plan regional şi zonal va depinde, 
din ce în ce mai mult, de dinamica utilizării cadrului de securitate prin cooperare, 
ca treaptă superioară a securităţii colective, concretizate în aranjamentele 
regionale de securitate. 

Astăzi, s-a consolidat formula structurilor şi organizaţiilor de securitate 
interconectate, ONU, NATO, OSCE şi UE, care au adoptat împreună un 
asemenea tip de securitate; ONU a decis să treacă la reforma principiilor sale 
de bază şi a structurii sale organizaţionale ca urmare a schimbării radicale a 
sistemului relaţiilor internaţionale, la fel şi NATO, care a trecut la un nou 
concept de securitate. Nici OSCE nu rămâne neschimbată şi a optat pentru 
dezvoltarea unor noi mecanisme de asigurare a securităţii naţionale, subregionale, 
regionale şi globale, fundamentate pe prevenirea conflictelor, creşterea rolului 
instrumentelor diplomatice şi a capabilităţilor de management al crizelor. 

În consecinţă, securitatea naţională are, în ultimii ani, tendinţa de 
globalizare, căci politica internaţională de securitate şi dezvoltare se află în 
competenţa exclusivă a ONU, care se sprijină pe acţiunile unor organizaţii 
internaţionale şi/sau regionale. Şi în spaţiul euroatlantic, s-a reconstruit 
sistemul de securitate prin adoptarea noilor principii şi transformarea instituţiilor 
de verificare şi/sau impunere a respectării lor. Cu toate acestea, încă mai există 
fenomene de instabilitate şi criză, de fragmentare şi izolare a unor state cum au 
fost, de exemplu, în Bosnia-Herţegovina, Kosovo şi Macedonia. 

În anii Războiului Rece, în mod frecvent ONU nu a putut să desfăşoare 
acţiuni preventive eficace, dar după aceea Organizaţia a impus un nou 
concept, cel al “diplomaţiei preventive” şi, treptat, s-au propus, dezbătut şi 
întreprins acţiuni preventive. În mod progresiv, declaraţiile preventive de 
intenţie au căpătat un impact real, manifestându-se o voinţă de cooperare 
internaţională în direcţia prevenirii conflictelor şi o renaştere a ONU în 
diferitele sale servicii şi organisme. 

Eforturile ONU de prevenire a conflictelor încep să-şi arate rezultatele 
pozitive datorită voinţei de cooperare a tuturor statelor. Statele pot, prin 
guvernele lor, să folosească instrumentele existente pentru a-şi consolida 
securitatea naţională prin pârghiile ONU, dacă ştiu să le folosească în mod 
corespunzător, căci ele pot să acţioneze în cadrul ONU pentru rezolvarea unor 
situaţii de criză, intervenind în procesul de decizie al Organizaţiei. 
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S-a dovedit de nenumărate ori că facilităţile ONU de prevenire a 
conflictelor sunt foarte avansate şi nicio organizaţie de securitate nu ajunge la 
acest nivel. 

Desele solicitări în domeniul asigurării securităţii şi menţinerii păcii, 
realizării păcii şi edificării ei reprezintă o dovadă a utilităţii metodelor ONU 
de gestionare a conflictelor şi întăririi securităţii. 

Ca urmare a combinării eforturilor umanitare cu cele politice şi de 
menţinere a păcii în rezolvarea conflictelor, ONU se remarcă ca fiind unul 
dintre cei mai importanţi factori de soluţionare a situaţiilor conflictuale (a 
diferendelor) din întreaga lume. ONU militează pentru o implicare mai mare a 
organizaţiilor regionale în procesul de descentralizare a acţiunilor de 
prevenire a conflictelor şi o adaptare a mecanismelor de cooperare la actualul 
mediu internaţional de securitate. 

Prin Departamentul pentru Problemele Umanitare al ONU se 
întreprind misiuni de mediere în statele implicate în scopul prevenirii şi 
atenuării conflictelor. 

Rezoluţiile ONU în problemele Irakului şi fostei Iugoslavii se 
datorează drepturilor omului şi dreptului umanitar care au fost înscrise în 
documentele internaţionale. Din nefericire, rezoluţiile ONU nu au oprit 
escaladarea conflictelor menţionate, dar evoluţia evenimentelor demonstrează 
că, în lipsa acestora, conflictele şi suferinţele oamenilor, provocate de ele, ar fi 
fost mai grave. 

După cum afirma Kant, război va fi întotdeauna, însă, am mai adăuga 
noi, este foarte important să ne găsim pe calea spre pace, ceea ce devine astăzi 
o realitate pe care o percepem din ce în ce mai puternic. Afirmaţia nu este 
gratuită întrucât cooperarea internaţională face ca pacea să apară ca o opţiune 
mult mai realistă decât conflictul, în condiţiile în care statele lumii şi ONU îşi 
unesc eforturile de menţinere a păcii mondiale, continentale şi regionale. În 
consecinţă, ONU joacă un rol de cea mai mare importanţă în prevenirea 
conflictelor internaţionale şi a securităţii colective, iar statele se pot baza pe 
această organizaţie pentru a-şi asigura securitatea naţională. 

În condiţiile în care numărul conflictelor interne a crescut, acţiunile 
teroriste continuă, ameninţările la adresa securităţii naţionale influenţează 
statele vecine şi pot să destabilizeze o zonă sau o regiune şi chiar pacea mondială, 
se impune cu necesitate cooperarea internaţională în domeniul securităţii. 

Prin acţiunile organizaţiilor internaţionale şi regionale de securitate şi 
apărare colectivă se pot soluţiona paşnic diferendele şi se poate asigura 
securitatea naţională a statelor, făcându-se apel la tratative, mediere, bune 
oficii, anchete, concilieri, arbitraj, mijloace care sunt prevăzute în 
reglementări internaţionale şi care asigură menţinerea păcii şi securităţii. 
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Experienţa acumulată de ONU în domeniul interzicerii agresiunii 
armate şi al măsurilor de limitare a recurgerii la forţă, al drepturilor omului şi 
al menţinerii păcii, stă la baza asigurării securităţii naţionale prin securitate 
colectivă. Astfel, în conformitate cu Carta ONU, Consiliul de Securitate poate 
utiliza mecanismul de realizare a funcţiei de menţinere a păcii şi securităţii 
internaţionale prin intermediul căruia se asigură şi securitatea naţională a 
statelor membre ONU. Pentru aceasta este nevoie, în primul rând, de 
consensul statelor din Consiliul de Securitate realizat pe baza respectării 
Dreptului internaţional şi, în primul rând, a dreptului internaţional umanitar. 

Din nefericire, trebuie să recunoaştem că interzicerea agresiunii armate 
încă nu-şi face simţită prezenţa pe scena lumii, rămânând încă o prevedere a 
Dreptului internaţional ca o speranţă, un ideal îmbrăţişat de diplomaţi, 
miniştri şi şefi de state celebri, precum Nicolae Titulescu, Woodrow Wilson 
etc., care au elaborat convenţii valabile şi astăzi pentru realizarea păcii 
mondiale (Carta ONU, Convenţia pentru Definirea Agresiunii şi a 
Agresorului etc.). În această lume a violenţei, zguduită de acte teroriste şi de 
războaie nedeclarate, statele mici pot utiliza, teoretic, dreptul la legitimă 
apărare individuală şi/sau colectivă pentru că Dreptul internaţional nu exclude 
încă dreptul fiecărui popor de a dispune de el însuşi şi de a-şi făuri propriul 
destin. Dar, astăzi, a început o campanie de limitare a acestui drept sacru al 
persoanei, statelor şi colectivităţilor de a se apăra, ca urmare a unui drept la 
ingerinţă fără nici o limită, care ajunge până la interzicerea posibilităţii de 
manifestare a suveranităţii naţionale. 

După 11 septembrie 2001, o coaliţie de 27 de state s-a constituit sub 
conducerea SUA, pentru combaterea terorismului din Irak şi Afganistan, în 
timp ce în Asia, armatele naţionale luptă împotriva teroriştilor în Indonezia, 
Filipine, Rusia etc. Teroriştii au declanşat al treilea război mondial, care nu 
are linii de front şi se duce în oraşe, în special în capitalele unor state, şi în 
care fiecare dintre noi poate fi o victimă. 

În actuala arhitectură globală de securitate şi conjunctură 
internaţională, sunt necesare soluţii în menţinerea integrităţii tuturor statelor 
naţionale asigurând totodată coeziunea şi integrarea lor. Se impune, aşadar, o 
politică globală de securitate prin acţiuni eficace şi eficiente de intervenţie 
oportună pentru a preveni şi a opri desfăşurarea conflictelor, prin 
extirparea/eradicarea cauzelor acestor conflicte, ca de exemplu: sărăcia cruntă, 
mizeria economică, corupţie, injustiţie socială, crima organizată, agresiunea 
politică. Prin aceste acţiuni întreprinse de ONU ar creşte încrederea statelor în 
ONU şi, pe această bază, se poate crea o politică şi o morală nouă, bazată în 
primul rând pe justiţie, în relaţiile internaţionale, cu tot mai mulţi prozeliţi. În 
acest proces de “umanizare” a lumii, un rol de primă importanţă ar trebui să îl 
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joace dreptul internaţional, deoarece fără justiţie şi legalitate nu poate să 
dăinuiască nici o comunitate. 

Astăzi, a luat amploare parteneriatul ONU cu organismele regionale şi 
subregionale de securitate, în domeniul operaţiilor ONU de menţinere a păcii, 
cum ar fi, de exemplu, misiunile ONU din Timorul de Est şi Kosovo şi revizuirea 
misiunilor de observare stabilite anterior în Africa (în R.D. Congo şi Sierra 
Leone) în cadrul cărora ponderea forţelor au constituit-o componentele civile. Acest 
parteneriat a condus la îmbunătăţirea imaginii acestor operaţii care au un 
caracter multidisciplinar (politic, de afaceri civile, umanitar, poliţie civilă, 
asistenţă electorală, deminări, dezvoltare economică, refacerea administraţiilor). 
Totuşi, încă există componenta militară ONU pentru a asigura desfăşurarea 
unor misiuni de observare, de legătură cu forţele organizaţiilor de securitate 
din zona respectivă, de protecţie, de demobilizare, de dezarmare. 

Pentru operaţiunile de menţinere a păcii, ONU a declanşat activitatea 
de elaborare a unui proiect de principii şi linii directoare cu privire la rolul şi 
funcţiile poliţiei civile, în aceste operaţiuni având ca experienţă rolul 
important jucat de poliţia civilă în misiunile din Kosovo şi Timorul de Est. 

În cadrul ONU, se prefigurează anumite reforme care vor transforma 
operaţiunile acestei organizaţii într-o funcţie principală a ONU, executată 
coerent, din punct de vedere organizatoric şi eficient. Se are în vedere, 
totodată, asigurarea securităţii naţionale a statelor prin securitatea colectivă, 
instituţionalizând anumite proceduri complexe cu caracter preventiv şi de 
asistenţă a statelor în care au loc conflicte în vederea trecerii de la starea 
conflictuală la pace, ceea ce presupune: prevenirea crizelor, operaţii de 
menţinere a păcii şi operaţii de consolidare a păcii. Se vor organiza, de către 
ONU, misiuni de pace credibile şi cu mijloace adecvate pentru îndeplinirea 
eficace şi cu succes a misiunilor ONU. De asemenea, s-au proiectat deja 
mecanisme pentru desfăşurarea rapidă a forţelor de pace, în termen de 30 de 
zile, în scopul unei intervenţii oportune şi prevenirii reizbucnirii 
războiului/conflictului. Se vor modifica sistemul şi procedurile logistice (de 
achiziţii şi de finanţare) în vederea desfăşurării rapide a forţelor în zona de 
conflict. S-a propus statelor-membre ONU să înfiinţeze brigăzi multinaţionale 
de tipul SHIRBRIG şi să înceapă pregătirea unor specialişti şi forţe care să 
poată fi desfăşurate rapid în zona noii misiuni. 

Intervenţiile din Bosnia-Herţegovina, Kosovo, Afganistan, Macedonia 
sunt dovezi de necontestat care demonstrează că NATO şi-a focalizat acţiunile 
în direcţia prevenirii conflictelor şi managementul crizelor şi a reuşit să-şi 
perfecţioneze structurile, procedurile şi instrumentele de lucru pentru a veni în 
sprijinul securităţii naţionale a statelor membre, dar şi a celor partenere. 

Deşi capabilităţile militare ale NATO sunt esenţiale în stingerea 
conflictelor armate şi reinstaurarea păcii, totuşi, de mare importanţă în 
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prevenirea conflictelor şi în managementul crizelor sunt şi aspectele civile ale 
implicării Alianţei, iar deciziile Summit-ului de la Praga constituie o aprobare 
în acest sens, cu deosebire a concepţiei NATO de modernizare a 
capabilităţilor militare. 

Declanşarea procesului de transformare a capabilităţilor militare prin 
crearea NRF (NATO Response Force), PCC (Prague Commitment 
Capabilities) şi noile măsuri în domeniul structurilor de comandă NATO 
demonstrează că Alianţa este capabilă să disloce rapid forţele şi să execute 
operaţii de mare intensitate oriunde pe glob şi oricând este necesar. Dar, 
pentru aceasta şi pentru succesul acţiunilor NATO în prevenirea conflictelor 
şi managementul crizelor nu pot să conducă şi să determine creşterea 
eficacităţii acţionale, dacă nu se obţine consensul aliaţilor în timp util pentru 
folosirea acestora. Dar aliaţii au înţeles acest învăţământ şi au învăţat această 
lecţie din operaţiile ce s-au executat în Balcanii de Vest: cel mai eficient şi 
eficace este angajamentul rapid pe baza voinţei comune a aliaţilor. 

Procesul decizional NATO, în domeniul prevenirii conflictelor şi al 
managementului crizelor, este îngreunat de cerinţele constituţionale ale unor 
state-membre NATO, care necesită aprobări parlamentare pentru dislocarea 
forţelor rapide de răspuns.  

În organizarea securităţii europene s-a urmărit crearea unui sistem de 
securitate multietajat (UE, OSCE, NATO şi ONU), iar angajarea pe un nivel sau 
mai multe se va face în funcţie de specificul sarcinilor de securitate concrete. 

Astăzi, s-a ajuns la înţelegerea necesităţii corelării şi îmbunătăţirii 
cooperării între diferitele organizaţii de securitate. 

Principalii factori de influenţare a edificării unui sistem eficace şi 
eficient de securitate europeană sunt următorii: evoluţia UE şi disensiunile 
care apar între membrii acesteia; competiţia şi disensiunile dintre NATO şi 
UE; tendinţa ca interesele naţionale ale unor state occidentale să prevaleze 
asupra celor comune; posibilitatea ca securitatea să fie evaluată de pe poziţii 
ideologice şi nu financiare şi lipsa unei diviziuni corecte a muncii între statele 
Uniunii Europene. Gradul de interoperabilitate pe care s-au edificat relaţiile 
între NATO şi UE defineşte conţinutul capacităţii europene colective de 
gestionare a crizelor şi de rezolvare a stărilor conflictuale. 

Constituirea Identităţii Europene de Securitate şi Apărare (IESA) 
reprezintă un proces complex ireversibil a cărui instituţionalizare se va face 
prin îmbunătăţirea relaţiei benefice dintre NATO şi UE pe baza dezvoltării 
procesului de constituire a politicii comune de securitate şi apărare. 

Creşterea IESA în cadrul NATO şi adoptarea principiului constituirii 
forţei europene “separabile, dar nu separate”, aşa cum s-a stabilit la Berlin în 
Consiliul Nord-Atlantic, din 1996, ar conduce la evitarea disensiunilor dintre 
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UE şi NATO. Hotărârile luate, în 1999, la Summit-ul de la Washington au dat 
europenilor mai multă putere în elaborarea deciziilor în cadrul NATO şi 
Uniunii Europene i-au oferit acele instrumente necesare îndeplinirii 
misiunilor pe care şi le-a asumat. 

Prin deciziile luate în anii 1994, 1996 şi 1999 s-a hotărât, prin consens, 
să se întărească legătura transatlantică şi starea de pregătire de luptă în 
vederea realizării obiectivelor de securitate comune, prin intermediul NATO, 
de câte ori va fi nevoie, să continue procesul de întărire a pilonului european 
al Alianţei (se va alege un comandant general european şi se va stabili un 
cartier general NATO pentru acţiuni conduse de UE), să se construiască un 
sistem modern de legătură între NATO şi UE şi, în plus, s-a recunoscut de 
către toţi membri că rolul european intensificat va conduce la întărirea 
Alianţei, devenind temelia apărării colective a membrilor UE. 

Noul Concept Strategic NATO asigură dezvoltarea politicii externe şi 
de securitate comună (elaborarea treptată a unei politici comune de apărare) 
compatibile cu politica comună de securitate şi apărare (conform Tratatului de 
la Washington). 

Securitatea euroatlantică (europeană şi a aliaţilor) necesită o abordare 
sistemică, holistică-civil/militară strategică, capabilă să integreze scopuri şi 
mijloace realizabile, în care segmentul pur militar al securităţii şi apărării 
reprezintă doar o părticică a efortului global. 

S-a ajuns la concluzia că UE trebuie să aibă şi o componentă militară 
credibilă, ancorată în “multilateralismul efectiv” al atribuţiilor Uniunii 
Europene în domeniul securităţii pentru ca aceasta să poată deveni un actor de 
securitate legitim, efectiv şi credibil. 

În acest cadru, OSCE ocupă un loc important printre organizaţiile 
internaţionale şi instituţiile de securitate europeană prin aria largă de 
participare şi implicare, prin abordarea holistică a securităţii, prin 
instrumentele folosite în prevenirea conflictelor, prin dialogul descris şi luarea 
deciziilor în consens. 

Cu toate succesele înregistrate de OSCE în domeniul respectării 
drepturilor omului şi promovării democraţiei, s-au înregistrat şi eşecuri 
răsunătoare, cum ar fi, de exemplu, cel de la Ljubliana, de la reuniunea 
ministerială OSCE, unde Rusia a blocat rezoluţia finală. OSCE şi NATO 
ceruseră Rusiei să-şi retragă trupele staţionate în Transnistria aşa după cum 
aceasta şi-a asumat obligaţia la Summit-ul OSCE de la Istanbul, în 1999. 

De fapt, în conformitate cu afirmaţiile ministrului rus de externe, Rusia 
urmăreşte redesfăşurările de forţe americane în Europa, iar unii analişti au mai 
adăugat că bazele americane de pe teritoriul României vor fi “un semnal” 
adresat Ucrainei în cadrul “disputei pentru zonele din Marea Neagră, din jurul 
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Insulei Şerpilor, zone bogate în petrol, Ucrainei nerămânându-i decât să tacă 
şi să se resemneze”. 

OSCE va fi obligată în viitor să-şi asume noi responsabilităţi în acţiunile 
de prevenire şi combatere a terorismului şi în cele de securitate şi 
management al frontierei. În acest sens, se impun măsuri urgente şi eforturi 
conjugate, o cooperare mai fermă şi eficace a structurilor de securitate colectivă. 

Prin dezvoltarea politicii europene de securitate şi apărare se consolidează 
contribuţia Uniunii Europene la construirea păcii şi securităţii internaţionale, 
aşa cum arată principiile Cartei Naţiunilor Unite. În plus, UE este de acord cu 
responsabilitatea primordială a Consiliului şi construirii păcii şi securităţii 
internaţionale precum şi necesitatea cooperării UE cu ONU, OSCE şi C.E. 

În noua Strategie de securitate a UE, adoptată în anul 2003, se 
specifică foarte clar că “Uniunea Europeană este un actor global” şi trebuie 
să-şi asume responsabilităţi şi în domeniul securităţii globale. În acest 
document de maximă importanţă se arată că: Europa a devenit “ţinta şi baza” 
ameninţărilor teroriste; proliferarea ADM reprezintă “riscul cel mai serios” 
pentru securitatea Europei; conflictele regionale din imediata vecinătate şi din 
zone mai îndepărtate creează fie oportunităţi pentru crima organizată, fie 
stimulează cererea pentru ADM; instabilitatea statală poate conduce chiar la 
colapsul statelor; crima organizată reprezintă o ameninţare la adresa securităţii. 

În proiectul Tratatului referitor la o Constituţie pentru Europa se arată 
că se vor extinde misiunile Petersburg, a operaţiilor comune de dezarmare 
pentru misiuni de salvare şi evacuare, pentru servicii de asistenţă şi 
consultanţă militară, misiuni de prevenire a conflictelor şi de menţinere a 
păcii, misiuni ale forţelor combatante pentru gestionarea crizelor (inclusiv 
impunerea păcii şi stabilizarea postconflict). 

De o deosebită importanţă pentru asigurarea securităţii naţionale prin 
securitate colectivă este faptul că noul concept PSAC conţine dezvoltarea 
progresivă a unei politici comune de apărare a Uniunii Europene ce va aduce 
o apărare comună în momentul în care Consiliul European va lua această 
decizie în consens. De asemenea, este esenţială pentru securitatea naţională şi 
prevederea constituţională prin care PSAC nu va afecta în nici un fel 
particularităţile politicilor de securitate şi apărare ale statelor membre UE. 

Pactul Societăţii Naţiunilor a făcut un pas important în direcţia 
limitării războiului prin rezolvarea pe cale paşnică a diferendelor dintre statele 
lumii, scop în care au apărut mai multe tratate, convenţii şi pacte, în care se 
menţionează acceptul statelor de a nu recurge la război decât în anumite situaţii 
determinate “procedural”. 

Dar Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, redactată la sfârşitul celui de-al 
Doilea Război Mondial, reprezintă actul de naştere al unui sistem de 
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securitate colectivă, semnat la 26 iunie 1945, la San Francisco, exprimând 
aspiraţiile de pace ale umanităţii. 

Înfiinţarea ONU, ca organizaţie internaţională interguvernamentală, al 
cărei mandat acoperă întreaga Planetă Albastră, deschide posibilitatea afirmării şi 
dezvoltării dreptului internaţional ca instrument al menţinerii şi consolidării păcii 
şi securităţii în lume, al prevenirii şi soluţionării conflictelor. 

Rezoluţia ONU nr. 2625 din 1970 consacră cele şapte principii 
fundamentale ale dreptului internaţional: nerecurgerea la forţă sau 
ameninţarea cu forţa; soluţionarea paşnică a diferendelor internaţionale; 
neamestecul în treburile interne ale altor state; îndatorirea statelor de a 
coopera unele cu altele; dreptul popoarelor la autodeterminare; egalitatea 
suverană a statelor; îndeplinirea cu bună credinţă a obligaţiilor internaţionale. 
Pe lângă acestea, Actul Final al CSCE de la Helsinki mai adaugă încă trei: 
inviolabilitatea frontierelor; integritatea teritorială; respectul drepturilor 
omului şi libertăţilor fundamentale. 

Totuşi, cele trei principii din Actul Final de la Helsinki (şi în Carta de 
la Paris, din anul 1990, semnată de cei 34 de şefi de stat sau de guvern) nu 
sunt încă recunoscute formal de guvernele statelor din afara Europei. 

În ultimele decenii, se consideră prea vagi şi sunt puse sub semnul 
întrebării concepte precum conflict intern sau extern, definiţiile popoarelor, 
naţiunilor şi minorităţilor, iar unele principii tradiţionale (suveranitatea 
naţională, inviolabilitatea frontierelor şi principiul nonintervenţiei) sunt puse 
la grea încercare de emergenţa drepturilor omului şi ale minorităţilor şi de 
acceptarea tot mai frecventă a intervenţiei umanitare şi a principiului auto-
determinării popoarelor. Aşa s-a întâmplat în Iugoslavia, unde toate 
principiile conduitei internaţionale au fost sacrificate/încălcate brutal de 
Realpolitik. Acolo, comunitatea internaţională nu a susţinut consecvent nici 
principiul auto-determinării, nici cel al inviolabilităţii frontierelor şi nici 
principiul nerecurgerii la folosirea forţei şi nici nu a încercat să pună în acord 
unul din aceste principii cu celelalte. Dacă ar fi existat o modalitate de a 
armoniza aceste principii s-ar fi putut “diminua şansele improvizaţiilor atât de 
nefericite şi de caracteristice implicării comunităţii internaţionale în 
rezolvarea crizei iugoslave”. 

Războiul din Irak, declanşat de coaliţia condusă de SUA, în 2003, este 
astăzi o criză, la nivelul Organizaţiei Mondiale, manifestată prin poziţiile 
diferite adoptate de principalii actori (SUA şi Marea Britanie de o parte şi 
Germania, Franţa, Rusia şi China, de cealaltă parte), nu numai în Consiliul de 
Securitate al ONU, ci şi în NATO şi UE. Criza a scos în evidenţă existenţa 
unor opinii diferite fundamental, cu privire la viziunea principalelor state 
membre ale ONU asupra: direcţiei în care ar trebui să evolueze sistemul 
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internaţional de securitate; rolul ONU, NATO şi UE în asigurarea securităţii 
internaţionale; ordinea de priorităţi a problemelor pe care trebuie să le rezolve 
comunitatea internaţională; rolul comunităţii internaţionale în reconstrucţia 
Irakului; viitorul UE şi orientării sale faţă de SUA şi NATO1. 

În noul mediu de securitate, rolul ONU în politica de securitate 
internaţională a slăbit considerabil, pentru că actuala organizare a Consiliului 
de Securitate nu mai reflectă realităţile politice, SUA impunându-se ca 
singura superputere. 

Totodată, ONU şi respectiv Consiliul de Securitate al acesteia nu mai 
pot să evite posibilitatea respingerii prin veto a unor decizii. 

În aceste circumstanţe, SUA şi aliaţii lor au ajuns la forţa necesară 
restructurării ordinii mondiale, redefinirii rolului ONU şi a Consiliului  
de Securitate. 

Aplicarea dreptului internaţional depinde de voinţa statelor şi, în 
primul rând, de voinţa celor mai puternice state, însă, din nefericire, nici o 
autoritate judiciară nu controlează legalitatea deciziilor unui stat, unui grup de 
state sau a Consiliului de Securitate al ONU. 

 

                                                 
1 Ibidem, p. 116. 
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Trăim astăzi, mai mult ca oricând, într-o lume invadată de noi riscuri, 
pericole şi ameninţări care se adaugă celor clasice. Este o lume care se mişcă 
dinspre unipolaritate către o lume cu mai multe centre de putere, o „lume a crizelor” 
generate în contextul reconfigurării geopolitice şi geostrategice care solicită din plin 
atenţia factorilor de răspundere politică, a forurilor naţionale şi internaţionale. 

 
Now more than ever we are living in a world full of new risks, dangers 

and threats added to the classical ones. It is a world moving off  unipolarity to 
a world with multypole power centers, a “world of crises” brought on by the 
geopolitical and geostrategic reconfiguration demanding the entire attention of 
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Sfârşitul Războiului Rece nu a adus pacea la care se spera ci, 

dimpotrivă, ceea ce a urmat a fost marcat de apariţia şi escaladarea a numeroase 
tipuri de crize care ne-au invadat existenţa, uneori brutal sau dramatic.  

Raportat la acest aspect, începutul de mileniu este edificator dacă avem 
în vedere acţiunea antiteroristă declanşată în urma atacurilor teroriste de la 11 
septembrie 2001, atacuri care prin efectele pe care le-au generat au aruncat 
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întreaga comunitate internaţională într-o criză fără precedent. Mai mult decât 
atât, astăzi constatăm cu toţii că ne confruntăm cu una dintre cele mai grave, 
profunde şi agresive crize economice, criză care, deşi a debutat în sistemul 
financiar american, prin amploarea şi violenţa cu care s-a manifestat, a 
cuprins extrem de repede sistemul financiar, economic şi social din Europa  
şi nu numai.  

În acest context, se poate spune că nu există zi în care cuvântul „criză” 
să nu apară în discursurile diplomatice ale diverşilor lideri politici, să nu fie 
abordat în mass-media într-un spectru foarte larg, de la crize politice, 
economice, sociale, culturale, ecologice, demografice, la crize alimentare, 
criza apei, crize financiare sau crize ale ostaticilor. 

În acelaşi timp, urmare a tendinţei de redefinire a noi centre de putere, 
urmare a reaşezării celor existente precum şi a afirmării intereselor pe care 
acestea le manifestă şi, nu în ultimul rând, urmare a noilor riscuri şi 
ameninţări care se prefigurează sub influenţa a multipli factori de acţiune şi 
interes, secolul XXI se „anunţă” a fi unul al crizelor pe un palier diversificat. 

Trăim într-o aşa-numită „lume a crizelor” în care percepem tot mai 
pregnant situaţiile-limită în faţa cărora suntem puşi, ca fapt împlinit, şi care 
solicită din plin atenţia factorilor de răspundere politică, a forurilor naţionale 
şi internaţionale.  

Este o lume în care temele competiţiei pentru resurse şi pentru 
recrearea zonelor de influenţă sunt de departe cele mai disputate şi supuse 
ochiului critic al specialiştilor, pe domenii, o lume în care confruntările 
tradiţionale s-au schimbat în totalitate, locul lor fiind luat de lupta permanentă 
cu care se confruntă lumea dezvoltată, cu ascensiunea crimei organizate, a 
traficului de droguri, armament sau de fiinţe umane.  

Este o lume în care tema terorismului continuă să preocupe în mod 
special întreaga umanitate, urmare a faptului că flagelul terorismului a devenit 
o criză majoră. Terorismul este considerat astăzi drept una dintre cele mai 
reprezentative şi grave ameninţările la adresa umanităţii, motiv pentru care 
problema reală cu care se confruntă lumea rămâne aceea a prevenirii şi 
combaterii terorismului, avându-se în vedere, în acelaşi timp, că „trebuie 
promovat un proces care să se adreseze cauzelor acţiunilor teroriste”1, proces 
care va depinde de capacitatea adoptării soluţiilor politice în raport cu cauzele 
care-l generează. 

În evoluţia sa, societatea a fost şi este încă supusă la anumite convulsii, 
contradicţii, tensiuni şi crize a căror dinamică şi intensitate au variat în funcţie 
de natura divergenţelor şi contradicţiilor existente în cadrul relaţiilor 
                                                 
1 Zbigniew Brzezinski, Marea dilemă, a domina sau a conduce, Editura Scripta, Bucureşti, 
2005, p. 31. 
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interumane, în cadrul grupurilor sociale, între state sau în interiorul acestora, 
divergenţe care, prin efectele pe care le-au produs, s-au constituit în factori ce 
au condus la dereglarea sistemului şi care au influenţat mediile de manifestare.  

În acelaşi timp, după încheierea Războiului Rece, se poate constata că 
lumea în care trăim se află într-o continuă schimbare, mişcându-se dinspre 
bipolaritate către unipolaritate, în care SUA s-a poziţionat ca cel mai puternic 
actor pe scena politică şi economică, iar astăzi se apreciază că ne îndreptăm 
către o lume cu mai multe centre de putere în care „politica globală a devenit 
multipolară şi multicivilizaţională”2 o lume în care „ceea ce se formează sub 
ochii noştri este un sistem multistratificat întru totul nou – infrastructura 
economiei pentru secolul XXI.”3 

Totodată, s-au înregistrat etape de transformări profunde în „societatea 
globală” care s-a văzut pusă în faţa unui proces complex de trecere de la o 
ordine bazată pe echilibrul forţelor, la o altă ordine care se încearcă a fi 
fundamentată pe principiile democraţiei, ale drepturilor omului şi respectului 
culturilor şi civilizaţiilor planetei.  

Este un început de etapă istorică în care omenirea se găseşte într-un 
proces continuu de transformare sub influenţa a noi provocări la adresa păcii 
şi democraţiei, la adresa securităţi, în care procese precum globalizarea şi 
fragmentarea ocupă un rol determinant. 

De asemenea, asistăm astăzi, mai mult ca oricând, la apariţia unor noi 
riscuri şi ameninţări care se adaugă celor clasice şi care pot conduce la noi 
incertitudini şi tensiuni, posibile generatoare de stări conflictuale sau crize, cu 
efecte majore asupra securităţii.  

Riscurile de natură asimetrică nu numai că se diversifică de la o etapă 
la alta, dar se amplifică în intensitate şi tind să se manifeste pe o arie tot mai 
mare, ceea ce face ca identificarea lor să fie tot mai puţin posibilă, iar prevenirea 
şi contracararea în aceste condiţii dovedindu-se a fi pe cât de complexă, pe atât 
de costisitoare în plan material şi nu numai, situaţie care ar trebui să conducă, în 
mod firesc, la creşterea preocupărilor statelor pentru sporirea modalităţilor de 
asigurare a unui climat de securitate locală, regională şi globală. 

În condiţiile creşterii ameninţărilor, pericolelor şi a riscurilor la adresa 
securităţii mondiale, generatoare de crize la scară largă, din ce în ce mai 
complexe şi periculoase, devine tot mai evident faptul că statele depind din ce 
în ce mai mult unele de altele în gestionarea şi rezolvarea promptă a situaţiilor 
tensionate nou create.  
                                                 
2 Samuel P. Huntington, Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale, Editura Antet, 
Bucureşti, 1997, p. 38. 
3 Alvin Toffler, Power Shift, Editura Antet, Bucureşti, 1995, p. 128. 
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Îndeosebi după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, când 
întreaga umanitate a fost supusă unei provocări fără precedent, de mare 
amploare şi lungă durată, ameninţările la adresa mediului internaţional de 
securitate se cer a fi combătute printr-o cooperare multilaterală, flexibilă, 
echilibrată şi consecventă între state. 

Având în vedere crizele care au avut loc în perioada post Război Rece 
şi modul în care ele au fost gestionate, precum şi factorii de decizie implicaţi 
în gestionarea acestora, se poate spune că este necesar la nivelul comunităţii 
internaţionale precum şi la nivelul factorilor de decizie „dialogul, cooperarea 
cu alte ţări şi întreţinerea capacităţii de apărare colectivă a NATO”,4 
considerându-se că „fiecare din aceste elemente este astfel conceput încât să 
asigure prevenirea sau soluţionarea pe cale paşnică a crizelor care afectează 
securitatea zonei euroatlantice”5, ca o condiţie esenţială în definirea stării de 
securitate a lumii. 

Este un fapt demonstrat că în actualul context geopolitic şi geostrategic, 
în care Alianţele şi-au consolidat procesul de extindere şi de integrare, niciun 
actor de pe scena mondială, oricât de puternic ar fi, nu se poate izola sau nu-şi 
poate rezolva problemele de securitate de unul singur, ci necesită ca abordarea 
acestora să se facă în strictă corelare cu procesele şi fenomenele de 
interdependenţă, conlucrare şi colaborare între acestea, prin acceptarea universală 
a sistemului democratic, a tehnicilor de management al crizelor. 

Rezolvarea acestor probleme implică, totodată, având în vedere 
complexitatea lor, contribuţia şi responsabilitatea comună a tuturor statelor în 
efortul de a sesiza în timp util stările generatoare de tensiuni şi de a găsi 
soluţii concrete şi viabile pentru gestionarea acestora.  

Astăzi, mai mult ca oricând, riscurile şi vulnerabilităţile provin din 
diferite domenii şi direcţii şi se manifestă sub forme complexe şi atipice, iar 
amplificarea acestora a dus, printre altele, şi la adâncirea decalajelor 
economice şi sociale, cu efecte negative asupra securităţii şi stabilităţii, nu 
numai în interiorul unui stat, ci la nivel regional sau global.  

Identificarea tot mai mult a acestora cu situaţiile de criză, în lipsa unei 
cooperări eficiente, în lipsa găsirii unor soluţii concrete de rezolvare a lor, 
tinde să scape de sub control şi să capete amploare, existând astfel riscul ca 
întreaga umanitate să intre într-o eră a „riscurilor fără frontiere”6.  

În etapa actuală de dezvoltare a societăţii omeneşti, menţinerea 
conflictelor actuale sau alimentarea focarelor de tensiune deja existente, poate 
                                                 
4 Manualul NATO, p. 98. 
5 Ibidem. 
6 Gheorghe Nicolaescu, Gestionarea crizelor politico-militare, Editura Top Form, Bucureşti, 
2003, p. 130. 
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genera efecte cu impact major asupra activării şi amplificării unor riscuri şi 
ameninţări asupra securităţii şi stabilităţii regionale şi globale. 

Astăzi ne confruntăm, din ce în ce mai mult, cu rivalităţi etnice şi 
teritoriale, cu perpetuarea unor situaţii conflictuale sau potenţial-conflictuale, 
atât în spaţiul european, cât şi pe alte continente, care se pot constitui într-o 
potenţială sursă de risc la adresa securităţii, care pot genera situaţii de criză ce 
pot pune în pericol pacea şi stabilitatea zonală, şi care pot conduce totodată, 
prin escaladarea lor, la conflicte armate, cu efecte imprevizibile asupra 
securităţii şi stabilităţii la scară regională şi nu numai. 

Sunt situaţii percepute de umanitate ca perioade de „criză” pe care un 
anumit sistem le cunoaşte la un moment dat în evoluţia sa şi care reprezintă 
unul dintre cele mai complexe fenomene ale acestui început de secol, motiv 
pentru care societatea trebuie să le sesizeze în timp util, să le cunoască, să le 
analizeze şi, ceea ce este cel mai important, să găsească soluţii ca printr-un 
bun management să conducă la aplanarea sau rezolvarea lor.  

Este un proces complex de gestionare a acestora, dar absolut necesar, 
care să conducă la securitate şi stabilitate, pentru că, după cum afirma fostul 
secretar general ONU, Boutros-Boutros Ghali, „dacă nu există pace, va fi 
imposibil să se găsească soluţii problemelor”7. 

 
 
 
 

                                                 
7 Boutros-Boutros Ghali, Raportul prezentat în faţa Adunării Generale ONU, 2000. 
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Scopul iniţial al constituirii Uniunii Europene a fost acela de a „aduce 
pacea şi securitatea într-o Europă distrusă de război”, prin crearea unei 
comunităţi economice. Această lucrare prezintă procesele care au dus la 
constituirea unui sistem de securitate comună şi scoate în evidenţă punctul de 
vedere al Uniunii Europene în ceea ce priveşte rolul său în evoluţia arhitecturii 
de securitate internaţională şi preocupările contemporane asupra securităţii. 
Divergenţele între punctele de vedere ale Uniunii Europene şi Statele Unite ale 
Americii, în legătură cu semnificaţia securităţii şi cu modul de implementare a 
acesteia, au dat naştere la noi discuţii cu privire la faptul că Uniunea Europeană 
nu este capabilă să dezvolte o politică de securitate reală şi eficientă. 

 
The initial purpose for the foundation of the European Union was to 

“bring peace and security in a Europe destroyed by war”, by creating an 
economic community. This paper presents the processes which led to a system 
of common security and emphasizes the point of view of the European Union 
concerning its role in the evolution of the international security architecture and 
contemporary issues on security. The divergences between the European Union and 
United States of America points of view regarding the purpose of security and its 
method of implementation gave birth to new discussions about the fact that the 
European Union is not capable to develop a real and effective security policy. 

 
 
Cuvinte cheie: securitate, sistem, operaţii, obiective. 
Keywords: security, system, operations, objectives. 

 
 
Apariţia conceptului de Politică Europeană de Securitate şi Apărare 
Începând cu anul 1990, ca urmare a unor evenimente ample şi 

neanticipate (cum ar fi: sfârşitul Războiului Rece, evenimentele tragice din 
Balcani, atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 din SUA şi cele de la 11 
martie 2004 din Spania) trăsăturile securităţii europene au suferit o schimbare 
radicală. Este perioada în care Uniunea Europeană a conştientizat rolul pe 
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care îl are în calitate de actor al securităţii, precum şi importanţa constituirii 
unui regim de securitate propriu.   

Autorităţile de la Bruxelles, Londra, Berlin şi Paris nu au fost 
indiferente faţă de conflictele ce au avut loc în fosta Iugoslavie, acestea 
reprezentând, în acelaşi timp, şi o provocare morală pentru Uniunea 
Europeană ca urmare a naturii crimelor înfăptuite şi a reacţiei opiniei publice. 

În primele luni de criză aliaţii americani au manifestat interese diferite 
şi s-au împotrivit să intervină, comunitatea de securitate euro-americană 
dobândind, în aceste condiţii, noi dimensiuni într-o lume post Război Rece. 
Atunci când Statele Unite ale Americii au hotărât, în cele din urmă, să 
intervină au făcut-o impunându-şi condiţiile în ceea ce priveşte strategia 
militară şi concepţia specifică referitoare la delimitarea graniţelor. În plus, 
intervenţia militară a forţelor NATO din Bosnia realizându-se, în cea mai 
mare parte în spaţiul aerian, a presupus mai puţine riscuri spre deosebire de 
forţele europene care au acţionat, în general, la sol, lucru care „a scos la iveală 
un dezechilibru în ceea ce priveşte riscurile”. 

De altfel, administraţia Clinton a declarat faptul că există posibilitatea 
ca Statele Unite ale Americii să nu intervină în unele conflicte din Europa. În 
acelaşi timp a susţinut constituirea „unui pilon european în cadrul NATO, 
adică o identitate europeană de securitate şi apărare. În acest context, la 
Consiliul NATO din ianuarie 1994, a fost recunoscută importanţa definirii 
unei identităţi europene legate de securitate şi apărare, care a început să se 
concretizeze la Consiliul NATO de la Berlin din 3 iunie 1996”. 

După 1990, statele europene şi cele ale Americii de Nord au înţeles 
necesitatea reechilibrării relaţiilor dintre cele două continente şi punerea în 
practică a unei acţiuni bine determinate din partea ţărilor europene membre 
ale Alianţei Tratatului Atlanticului de Nord în vederea asumării unui 
angajament mai mare în domeniul apărării şi securităţii comune. Statele 
europene au proiectat un proces care avea drept scop constituirea unor 
însemnate capabilităţi militare, fără a se recurge la lărgire de prisos a grupului de 
planificare, a structurilor de comandă, precum şi a capacităţilor militare care 
există, deja, în cadrul NATO. Totodată, ţările europene au încercat să contribuie 
din ce în ce mai mult în cadrul activităţilor şi misiunilor Alianţei Tratatului 
Atlanticului de Nord. Potrivit lui Constantin Sion, „acest proces a fost perceput 
ca un răspuns la dorinţa europenilor de a dezvolta o Politică Externă şi de 
Securitate Comună, cât şi ca o replică la necesitatea unui parteneriat echilibrat 
între membrii nord-americani şi cei europeni în cadrul Alianţei”. 

În cadrul Summit-ului de la Washington din 1999 s-a stabilit că 
obiectivele propuse în cadrul Consiliului NATO de la Berlin, referitoare la 
Identitatea Europeană de Securitate şi Apărare au fost îndeplinite. Principalele 
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angajamente au vizat: eliberarea, supravegherea şi întoarcerea sau rechemarea 
militarilor şi a capacităţilor Alianţei Nord - Atlantice disponibilizate, în 
vederea susţinerii acţiunilor militare conduse de către Uniunea Europei 
Occidentale (UEO); intensificarea cooperării dintre NATO şi UEO în vederea 
organizării şi coordonării acţiunilor conduse de UEO pentru desfăşurarea 
cărora s-au recurs la capabilităţile NATO; realizarea unui schimb eficace în 
domeniul informaţiilor, inclusiv cel al serviciilor secrete, între UEO şi NATO, 
lucru necesar în cazul misiunilor conduse de UEO; acordarea structurii de 
comandă a Organizaţiei Nord – Atlantice a permisiunii de a transmite 
„statului major elemente şi poziţii de comandă  pentru coordonarea 
operaţiunilor aflate sub autoritatea Uniunii Europei Occidentale; susţinerea, în 
cadrul NATO, a tuturor statelor membre europene în planificarea coordonării 
misiunilor aflate sub comanda UEO; includerea cerinţelor acţiunilor conduse 
de UEO în procesul de planificare a apărării Alianţei Nord-Atlantice; 
„testarea şi îmbunătăţirea acestora printr-un exerciţiu comun NATO – UEO 
de gestiune a crizelor, un atelier de lucru şi un seminar”. 

În cadrul Summit-ului de la Washington s-au formulat viitoarele 
direcţii de dezvoltare a conceptului de „Identitate Europeană de Securitate şi 
Apărare”, fiind admisă decizia Uniunii Europene de a lansa operaţiuni 
autonome, precizându-se necesitatea: sporirii eficienţei consultărilor comune, 
colaborării şi transparenţei; îmbunătăţirii propriilor capacităţi de apărare atât 
ale statelor membre UE, cât şi ale altor aliaţi europeni; includerii în totalitate a 
statelor aliate europene non-UE în acţiunile de soluţionare a crizelor conduse 
de către UE; „folosirii separabile” a capabilităţilor Alianţei pentru misiuni 
desfăşurate sub autoritatea UEO. În cadrul aceluiaşi Summit NATO de la 
Washington s-a formulat şi o nouă iniţiativă, „Iniţiativa Capacităţilor de 
Apărare” (DCI), calificată ca fiind cel mai important capitol al Identităţii 
Europene de Securitate şi Apărare. Principalul obiectiv al DCI constă în 
ameliorarea şi actualizarea capacităţilor tuturor ţărilor aliate „pentru a face 
faţă noilor pericole la adresa securităţii şi include domeniile: mobilităţii 
forţelor, suportul logistic, capacităţii de autoprotejare şi atac, sistemelor de 
comandă, control şi informaţionale”. 

Conceptul de Identitate Europeană de Securitate şi Apărare a evoluat 
în strânsă legătură cu alte două concepte, enunţate mai târziu: Politica Externă 
şi de Securitate Comună (P.E.S.C.) şi Politica Europeană de Securitate şi 
Apărare (P.E.S.A.).  

Dacă principala caracteristică a Identităţii Europene de Securitate şi 
Apărare a reprezentat-o faptul că statele europene membre N.A.T.O.  puteau 
utiliza bunurile S.U.A. pentru a participa la misiuni de reglementare a crizelor 
în care Statele Unite nu doreau să intervină, P.E.S.A., aşa cum prevedea 
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Declaraţia de la Saint-Malo, presupune decizia Uniunii Europene de a 
constitui treptat o politică de apărare comună pentru care UE trebuie să 
dispună de competenţa de a acţiona autonom, fiind susţinută de o serie de 
forţe militare de încredere şi instruite în a interveni cu rapiditate la 
soluţionarea crizelor internaţionale. 

După Summit-ul de la Saint-Malo, desfăşurat între prim-ministrul 
Marii Britanii, Tony Blair şi preşedintele francez Jacques Chirac, în 
decembrie 1998, europenii au cunoscut o nouă realitate: Politica Europeană 
de Securitate şi Apărare (PESA). Acest concept este diferit faţă de Identitatea 
de Securitate şi Apărare Europeană, un instrument juridic şi tehnic, proiectat 
pentru o durată mică de timp, care a vizat facilitarea ieşirii din cadrul Alianţei 
Nord-Atlantice a unei capacităţi militare europene „separabile dar nu 
separate”, sub autoritatea Uniunii Europene. 

Principalul obiectiv al Politicii Europene de Securitate şi Apărare 
constă în dezvoltarea capacităţilor militare şi civile ale Uniunii Europene în 
vederea gestionării crizelor şi a prevenirii diferendelor la nivel internaţional. 
Trebuie precizat faptul că PESA nu presupune crearea unei armate europene, 
aceasta evoluând într-un mod compatibil şi coordonat cu NATO. Având în 
vedere faptul că, P.E.S.A. este rezultatul convenţiilor semnate de-a lungul 
timpului de către statele membre, putem vorbi despre un proces, „în sensul că, 
de acum înainte, capacităţile europene, prin adoptarea unui obiectiv ţintă, sunt 
în centrul proiectului de apărare europeană”. Principala realizare a Summit-ului 
de la Saint-Malo a constat în faptul că s-a reuşit atragerea sprijinului ţărilor 
membre ale Uniunii Europene în vederea constituirii unei dimensiuni 
consolidate de securitate şi apărare în cadrul Uniunii Europene. Drept urmare, 
în iunie 1999, reuniunea Consiliului European de la Cologne (Koln), a definit 
cu exactitate conceptul PESA, lucru care i-a marcat debutul şi a adoptat 
platforma politică de acţiune pentru ca „Uniunea Europeană să deţină 
capacitatea de a derula acţiuni autonome susţinute de forţe militare credibile, 
instrumente de decizie corespunzătoare şi disponibilitatea de a le folosi pentru 
a răspunde la crizele internaţionale, fără a aduce vreun prejudiciu NATO”. 

În aceste împrejurări, Preşedinţia finlandeză a Consiliului Uniunii 
Europene (iulie – decembrie 1999) şi-a luat angajamentul în vederea 
dezvoltării structurale a PESA. În acest sens, prin deciziile Consiliului 
European de la Helsinki desfăşurat în perioada 10 – 11 decembrie 1999, s-a 
adoptat „obiectivul global” („Helsinki Head-line Goal – HG 2003”), 
precizând că "până în anul 2003, statele membre vor pune la dispoziţia UE de 
la 50.000 până la 60.000 soldaţi, forţe combatante de uscat disponibile, în 
plus forţe corespunzătoare pentru lupta pe mare şi cea aeriană. Acestea ar 
trebui să fie gata de intervenţie în 60 de zile şi să fie capabile să efectueze 
operaţiuni de gestionare a crizelor pe parcursul a cel puţin un an". 
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În plus, aceste forţe militare trebuie să aibă capacitatea de a îndeplini 
întreg ansamblul de misiuni de tip Petersberg. Începând cu reuniunea 
Consiliului European de la Helsinki a început să fie discutată şi chestiunea 
capacităţilor instituţionale ale Uniunii Europene în vederea facilitării 
procesului de luare a deciziilor. S-a ajuns, astfel, la o înţelegere privind 
constituirea „Comitetului Politic şi de Securitate”, „Comitetului Militar” şi a 
„Statului Major Militar” -  organisme politice şi militare cu caracter permanent. 

„Comitetul Politic şi de Securitate” (COPS) este format din 
reprezentanţii naţionali permanenţi cu rang de ambasadori şi este condus de 
către ambasadorul statului care deţine preşedinţia prin rotaţie a Uniunii 
Europene. Sub îndrumarea Consiliului, principalele atribuţii ale COPS 
constau în exercitarea controlului politic şi coordonarea strategică a 
operaţiunilor militare ale Uniunii şi propunerea de principii de acţiune către 
Comitetul Militar. În perioade de criză „Comitetul Politic şi de Securitate” 
este condus de către Înaltul Reprezentant al UE pentru PESC şi este 
responsabil cu elaborarea unui răspuns coerent al Uniunii Europene, cu 
exercitarea unui control politic şi cu formularea unei direcţii strategice. 
„Comitetul Militar al Uniunii Europene” (EUMC) este format din şefii 
apărării sau reprezentanţii militari ai acestora din ţările membre. EUMC, cel 
mai înalt organism militar al Consiliului, are ca responsabilităţi principale 
consilierea militară a „Statului Major”, înaintarea de propuneri şi oferirea de 
consultanţă „Comitetului Politic şi de Securitate” în ceea ce priveşte 
problemele militare din interiorul Uniunii, precum şi urmărirea desfăşurării 
corespunzătoare a operaţiunilor militare.  

COPS primeşte consultanţă şi de la „Comitetul pentru Aspectele Civile 
ale Gestionării Crizelor, care oferă informaţii, recomandări şi îşi face 
cunoscută opinia referitoare la aspectele civile ale soluţionării crizelor. În cele 
din urmă, „Statul Major Militar al Uniunii Europene” (EUMS) are rolul de a 
realiza avertizarea din timp, evaluarea situaţiilor şi planificarea strategică 
pentru sarcinile de tip Petersberg. EUMS se ocupă şi de identificarea forţelor 
europene naţionale şi multinaţionale şi de punerea în practică, sub autoritatea 
EUMS, a politicilor şi deciziilor Politicii Europene de Securitate şi Apărare. 
„Pe scurt, EUMS este sursa expertizei militare în cadrul UE”.  

EUMS deţine, aşadar, responsabilitatea în ceea ce priveşte forţele 
combatante, operaţiunile de menţinere a păcii şi, în cazul situaţiilor de criză, a 
celor de impunere a forţei, precum şi în cazul altor obiective din cadrul 
„Strategiei europene de securitate”, cum ar fi operaţiile comune de dezarmare, 
susţinerea statelor terţe în combaterea terorismului şi efectuarea reformei în 
domeniul securităţii. Potrivit lui Jean-Paul Perruche, rolul şi obiectivele 
„Statului Major Militar” prezintă câteva caracteristici specifice, „care îi 
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conferă unicitate”. În primul rând, EUMS este parte constitutivă a 
Secretariatului General al Consiliului, ataşat în mod direct de Secretarul 
General. În structura Secretariatului General există, de asemenea, două 
directorate, „Directoratul VIII, pe probleme de apărare” şi „Directoratul IX, 
pentru gestionarea crizelor civile şi coordonare”, care se ocupă de problemele 
Politicii Europene de Securitate şi Apărare.  

În al doilea rând, activitatea EUMS se desfăşoară sub supravegherea 
EUMC, care îi acordă asistenţă, dar căruia îi şi relatează activitatea. „Chiar 
dacă acest tip de organizare poate părea prea complex, în acest fel se asigură o 
legătură între forţele armate ale statelor membre şi Consiliu”. EUMS 
organizează, evaluează şi oferă indicaţiile „necesare relativ la conceptul de 
gestionare a crizelor, precum şi la strategia militară generală”, pune în 
practică hotărârile şi direcţiile de acţiune schiţate de EUMC. De asemenea, 
realizează expertiza militară indispensabilă bunei funcţionări a Uniunii 
Europene, oferind, din timp, capabilităţi de avertizare. În plus, EUMS susţine 
EUMC în procesul de evaluare a situaţiei şi în ceea ce priveşte aspectele 
militare ale organizării strategice în cazul tuturor misiunilor militare 
europene, indiferent dacă se face apel sau nu la capabilităţile Alianţei Nord- 
Atlantice. EUMS participă şi la formularea, evaluarea şi revizuirea 
obiectivelor referitoare la asigurarea capabilităţilor, încercând, în acelaşi timp, 
să ţină seama de „procesul de planificare a apărării NATO” din toate statele 
membre participante şi să fie în acord cu „procesul de planificare şi revizuire” 
ale ţărilor ce fac parte din „Parteneriatul pentru Pace”. De asemenea, EUMS 
are drept obiectiv şi dezvoltarea raporturilor cu Organizaţia Naţiunilor Unite 
şi cu alte organizaţii internaţionale (o importanţă deosebită prezentând-o 
Uniunea Africană). De altfel, se cere menţionat faptul că EUMS a stabilit deja 
relaţii cu Departamentul Operaţiunilor de Menţinere a Păcii din cadrul ONU 
prin reuniunea, de două ori pe an, a unui comitet comun de coordonare (ONU 
– UE) la Bruxelles sau New York, în cadrul căruia se discută probleme de 
interes comun şi se iau decizii în vederea unei cooperări viitoare.  

În noiembrie 2000 s-a făcut primul pas pentru realizarea „Helsinki 
Head-line Goal”, în cadrul Conferinţei de Angajament, organizată de către 
Preşedinţia franceză a Consiliului Uniunii Europene, rezultatul căreia a 
constat în formularea primului Catalog de Forţe al UE, conţinând ofertele pe 
care ţările membre urmau să le pună la dispoziţie. Potrivit analizei efectuate 
de către Statul Major Militar în ceea ce priveşte angajamentele statelor 
membre UE, s-a constatat faptul că, deşi necesarul de forţe a fost atins din 
punct de vedere cantitativ, există totuşi deficienţe în câteva domenii, cum ar fi 
cel al informaţiilor sau al transportului strategic aerian.  

Pentru soluţionarea acestor probleme, în noiembrie 2001 a fost 
elaborat un nou plan, „Planul European de Acţiune în Domeniul 
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Capabilităţilor” (ECAP), care are drept fundament asumarea unor 
angajamente sporite de către membrii Uniunii Europene, „prin coordonarea 
activităţii unor mini-structuri de analiză (paneluri, devenite ulterior grupuri de 
proiect – PG) al căror obiectiv era să ofere soluţii pentru eliminarea 
deficienţelor constatate”.  

Având la bază evaluările ECAP, în mai 2003 s-a desfăşurat o nouă 
Conferinţă de Angajament, în cadrul căreia ţărilor membre li s-a cerut 
structurarea propriilor responsabilităţi în sensul iniţierii şi dezvoltării unor 
programe specifice concentrate asupra domeniilor evaluate ca fiind deficitare.  

Astfel, în anul 2003, PESA avea la dispoziţie un nou Catalog de Forţe 
al UE, dar existau, totuşi, o serie de lacune. Cu toate că eforturile depuse au 
fost însemnate, Catalogul PESA pus în aplicare în 2005 nu dispune de 
mijloace suficiente pentru a asigura susţinerea logistică la mare distanţă şi 
pentru a garanta mobilitatea unităţilor militare. „Necesitatea de a dispune de 
forţe de reacţie rapidă înalt specializate şi foarte mobile, în măsură să 
intervină pe teatre îndepărtate, se impune cu necesitate pentru PESA”.  

Conceptul PESA a dobândit valenţe noi şi în cadrul reuniunii de la 
Goteborg din 15 – 16 iunie 2001, atunci când Consiliul European şi-a 
exprimat dorinţa de a îmbunătăţi capacităţile Uniunii Europene în ceea ce 
priveşte prevenirea diferendelor şi gestionarea crizelor prin recurgerea la 
mijloace civile şi militare.  

Ca urmare a evenimentelor tragice care au avut loc în New York şi 
Washington la 11 septembrie 2001, în cadrul Consiliului European de la Sevilla, 
desfăşurat în perioada  21 – 22 iunie 2002 s-a adoptat decizia de a se include în 
ansamblul misiunilor de tip Petersberg şi lupta împotriva terorismului.  

Aceste atentate au condus la intensificarea eforturilor Uniunii 
Europene în vederea constituirii Forţei de Reacţie Rapidă, în calitate de 
instrument de bază al Politicii de Securitate şi Apărare a UE. O serie din 
progrese realizate în ceea ce priveşte PESA au fost enunţate în Concluziile 
Consiliului European de la Laeken din 2001, afirmându-se printre altele că 
UE dispune de capacitatea de a întreprinde anumite acţiuni de gestionare a 
crizelor datorită dezvoltării în continuare a PESA, a consolidării 
capabilităţilor sale, atât civile cât şi militare. 

În linii mari, principalele obiective ale PESA le reprezintă dezvoltarea 
unei capacităţi de decizie independente şi întreprinderea, în situaţii de criză, a 
unor acţiuni militare sub autoritatea Uniunii Europene, atunci când NATO nu 
este angajată. Având în vedere faptul că punerea la dispoziţie a resurselor de 
către ţările membre pentru astfel de operaţiuni militare se bazează pe decizii 
suverane, trebuie evidenţiat că PESA este un „proces interguvernamental, 
controlul politic asupra PESA fiind exercitat de şefii de stat şi de guverne ale 
statelor membre, iar cel financiar, de către parlamentele naţionale”.  
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Conceptul PESA în Tratatul de instituire a unei  
Constituţii pentru Europa 
Constituţia Europeană înlocuieşte conceptul de Politică Europeană de 

Securitate şi Apărare cu noţiunea de Politică de Securitate şi Apărare Comună 
(PSAC). Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, conţine în 
Partea a III – a, Titlul V, prevederi clare referitoare la acţiunile Uniunii pe 
plan extern. Acestea din urmă cuprind o serie de elemente cum ar fi: Politica 
de Securitate şi de Apărare Comună; dispoziţii financiare; politica comercială 
comună; cooperarea pentru dezvoltare în vederea reducerii şi, în cele din 
urmă, a eradicării sărăciei; cooperarea economică, financiară şi tehnică cu 
statele terţe, altele decât cele în curs de dezvoltare; ajutorul umanitar; 
dezvoltarea cooperării cu „organele Organizaţiei Naţiunilor Unite şi cu 
instituţiile sale specializate, cu Consiliul Europei, cu Organizaţia pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa şi cu Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică. Uniunea asigură, de asemenea, legături oportune cu 
alte organizaţii internaţionale”.  

În cadrul fiecăruia dintre aceste elemente interdependente, acţiunile pe 
plan extern ale Uniunii Europene au drept obiectiv principal respectarea a 
două principii de bază: 

1. Acţiunile Uniunii Europene pe scena internaţională trebuie să se 
bazeze pe „principiile care au inspirat crearea, dezvoltarea şi 
extinderea sa şi pe care intenţionează să le promoveze în lumea 
întreagă: democraţia, statul de drept, universalitatea şi 
indivizibilitatea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 
respectarea demnităţii umane, principiile egalităţii şi solidarităţii, 
precum şi respectarea principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor 
Unite şi ale dreptului internaţional”.   

2. Acţiunile Uniunii Europene pe scena internaţională trebuie să 
urmărească „asigurarea unui nivel înalt de cooperare în toate 
domeniile relaţiilor internaţionale”.  

În domeniul Politicii de Securitate şi Apărare Comune, Tratatul de 
Instituire a unei Constituţii pentru Europa aduce cinci elemente noi, foarte 
importante:  

1. Înfiinţarea Agenţiei Europene de Apărare, ale cărei obiective 
principale constau în stabilirea necesităţilor operative, întreprinderea 
acţiunilor necesare în vederea satisfacerii acestora, participarea la 
identificarea şi recurgerea la măsurile necesare, atunci când este cazul, în 
vederea consolidării bazei tehnologice şi industriale în domeniul apărării, 
contribuirea la conturarea unei politici europene în materie de capacităţi şi de 
armament, precum şi susţinerea Consiliului în măsurarea îmbunătăţirii 
capacităţilor militare;  
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2. Stabilirea unei cooperări structurate permanente în cadrul Uniunii 
între ţările membre „care întrunesc cele mai înalte capacităţi militare şi care 
au subscris unor angajamente mai constrângătoare în materie în vederea 
realizării celor mai solicitante misiuni”;  

Această cooperare este reglementată de articolul III – 312, în 
conformitate cu care intenţia de participare la cooperarea structurată 
permanentă se comunică ministrului afacerilor externe al Uniunii Europene şi 
Consiliului, care în termen de trei luni de la notificare adoptă lista ţărilor 
membre participante; 

3. Posibilitatea unei colaborări mai intense a statelor membre în 
domeniul apărării reciproce;  

4. Aplicarea unei clauze de solidaritate pentru cazurile în care o ţară 
membră devine victima unor atacuri teroriste, a unor dezastre naturale sau 
generate de către om. De asemenea, în conformitate cu articolul I – 43, 
Uniunea Europeană îşi pune la dispoziţie toate mijloacele de care dispune şi  
în vederea prevenirii ameninţărilor teroriste de pe teritoriile ţărilor membre şi 
a protecţiei populaţiei civile şi a instituţiilor democratice în eventualitatea 
producerii unui atac terorist; 

5. Extinderea misiunilor de tip Petersberg.  
 
Principalele misiuni europene desfăşurate în cadrul P.E.S.A. 
Deşi, încă din 1999, în cadrul reuniunii Consiliului European de la 

Cologne s-a stabilit că Uniunea Europeană să aibă la dispoziţie capacitate de 
acţiune proprie, sprijinită de forţe militare de încredere, primele patru misiuni 
Petersberg au fost lansate abia în anul 2003, trei pe continentul european şi 
una în Africa. 

Prima forţă militară („EUFOR CONCORDIA”) a fost lansată la 31 
martie 2003 în fosta Republică Iugoslavă Macedonia la solicitarea 
preşedintelui Boris Trajkovski, în vederea stabilizării situaţiei din această ţară 
şi a îndeplinirii Acordului cadru de la Lake Ohrid, încheiat în 2001. Această 
operaţiune a urmat misiunii de menţinere a păcii „Allied Harmony” a Alianţei 
Nord – Atlantice, care a desfăşurat, în 2001, unităţi militare în Macedonia în 
vederea reglementării conflictului declanşat între forţele guvernamentale şi 
rebelii albanezi. Forţa militară europeană, condusă de către generalul francez 
Pierre Maral, a fost constituită din 380 de militari din 27 de state.  

În această misiune de menţinere a păcii, care s-a desfăşurat până la 15 
decembrie 2003, s-au recurs la capabilităţi ale Alianţei Atlanticului de Nord. 

Cea de a doua misiune militară europeană, „ARTEMIS”, s-a desfăşurat 
în Republica Democratică Congo în perioada 12 iunie – 1 septembrie 2003, 
având drept scop stabilizarea şi ameliorarea situaţiei umanitare din Bunia. 
Aceasta a fost prima operaţie desfăşurată sub comanda Uniunii Europene fără 
asistenţa NATO.  
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La 15 decembrie 2003, operaţia militară „EUFOR CONCORDIA”, 
desfăşurată în FRI a Macedoniei a fost înlocuită de misiunea de poliţie 
„EUPOL PROXIMA” a Uniunii Europene, finalizată la 14 decembrie 2005. 
Aceasta din urmă a avut drept principale obiective promovarea standardelor 
poliţieneşti din cadrul Uniunii precum şi supravegherea, asistenţa şi 
mobilizarea poliţiei macedonene pentru a lupta împotriva crimei organizate.  

La 16 iulie 2004 în Georgia, Uniunea Europeană a lansat prima 
operaţie militară de „impunere a legii”, „EJUST THEMIS”, care a avut ca 
principal obiectiv susţinerea forţelor guvernamentale în vederea înfăptuirii 
procesului de reformă, în special în sistemul judecătoresc. De altfel, Uniunea 
Europeană s-a implicat din ce în ce mai intens în securizarea şi reconstrucţia 
ţărilor şi a regiunilor predispuse la conflicte. În 2006 Uniunea desfăşura 11 
misiuni de acest gen în Caucazul de Sud, în Balcanii de Vest, în Orientul 
Mijlociu, în Asia de Sud – Est şi Africa.  

O altă operaţie militară europeană a fost iniţiată la 2 decembrie 2004 în 
Bosnia – Herţegovina, odată cu transmiterea autorităţii forţelor SFOR ale 
Alianţei Nord – Atlantice către Uniunea Europeană. Misiunea cunoscută sub 
denumirea de „EUFOR ALTHEA” a vizat, în principal, „îmbunătăţirea 
rezultatelor obţinute pe calea integrării, în cadrul Procesului de Stabilizare şi 
Asociere, prin asistenţă acordată autorităţilor ţării”.  

La 1 ianuarie 2003, prin preluarea sarcinilor forţelor internaţionale de 
poliţie ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, a fost lansată misiunea EUPM, prima 
operaţie de poliţie a Uniunii Europene. Principalul scop al acesteia a constat în 
dezvoltarea şi sprijinirea structurilor de poliţie din Bosnia-Herţegovina prin 
desfăşurarea de activităţi de supraveghere, inspecţie şi asistenţă în conformitate cu 
practicile internaţionale şi cele din Uniunea Europeană.  

O altă misiune de poliţie europeană, cunoscută sub denumirea de 
EUPAT, a fost iniţiată la 15 decembrie 2005, pentru o perioadă de şase luni. 
Aceasta a urmat operaţiei EUPOL PROXIMA, desfăşurată în Fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei şi a vizat în principal acordarea de asistenţă şi 
susţinere în vederea dezvoltării „unei structuri de poliţie profesioniste, bazată 
pe standardele europene din domeniul poliţienesc”.  

La 1 ianuarie 2006, a fost lansată în teritoriile palestiniene misiunea de 
poliţie EUPOL COPPS, prevăzută a avea o durată de trei ani. Obiectivul 
acesteia constă în reformarea sectorului de justiţie şi securitate prin sprijinirea 
autorităţilor centrale şi a Poliţiei Civile Palestiniene.  

La 30 noiembrie 2005 a fost iniţiată misiunea militară „EU Border 
Assistance Mission Rafah”, operaţie care viza monitorizarea timp de 12 luni a 
graniţei dintre Israel şi Palestina (punctul de trecere Rafah).  

La 1 iulie 2005, la cererea guvernului de tranziţie din Irak, Uniunea 
Europeană a lansat „misiunea integrată de instaurare a statului de drept” în 
statul irakian, programată pentru un mandat de un an. Operaţia a avut drept 
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obiectiv „antrenarea integrată în domeniul conducerii şi drept penal a unor 
reprezentanţi ai sistemului judecătoresc, poliţie şi penitenciar”.  

În 2005, Uniunea Europeană a iniţiat două misiuni în Republica 
Democratică Congo, EUPOL Kinshasa, la 30 aprilie şi EUSEC DR Congo, 
începută la 8 iunie. Prima operaţie, care a fost lansată ca urmare a cererii 
formulate de către autorităţile din R.D. Congo în luna octombrie 2003 în vederea 
constituirii unei unităţi integrate de poliţie a vizat supravegherea, instruirea şi 
consilierea acestei unităţi. A doua misiune, programată pentru o perioadă de un 
an, a avut drept obiectiv principal acordarea de asistenţă şi consilierea în vederea 
implementării reformei în domeniul securităţii în R.D. Congo.  

„EU Support to AMIS II (Darfur)”, a fost operaţia lansată de Uniunea 
Europeană la 18 iulie 2005, la cererea Uniunii Africane, care a presupus 
implicarea în acţiuni civil – militare de susţinere a eforturilor politice, militare 
şi de poliţie africane în vederea reglementării crizei din Darfur (Sudan).  

La 15 septembrie 2005, alături de Elveţia, Norvegia şi o serie de state 
din ASEAN, Uniunea Europeană a iniţiat misiunea „Aceh Monitoring 
Mission – AMM”, cu scopul de a monitoriza implementarea acordului de 
pace între Mişcarea Aceh de Eliberare şi guvernul din Indonezia. Această 
operaţie a urmat misiunii „Initial Monitoring Presence” din 15 august 2005.  

O importanţă deosebită a prezentat-o şi operaţia de asistenţă la graniţa 
dintre Republica Moldova şi Ucraina, demarată la 1 decembrie 2005. „EU 
Border Assistance to Moldova and Ukraine”, programată pentru o perioadă de 
doi ani, a vizat susţinerea eforturilor de preîntâmpinare a activităţilor de 
fraudă, trafic şi contrabandă, „prin instruirea şi îmbunătăţirea capacităţii 
serviciilor vamale şi de frontieră”.  

La 23 martie 2006, Uniunea Europeană a început la cererea 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, operaţiunea de planificare şi pregătire pentru o 
eventuală acţiune de susţinere a misiunii ONU din Kinshasa (R.D. Congo).  

Costurile celor 11 misiuni întreprinse de către Uniunea Europeană 
variază în jurul cifrei de 140 milioane de euro, „un efort financiar semnificativ 
îndreptat atât spre îndeplinirea obiectivelor operaţiilor respective, cât şi pentru 
operaţionalizarea şi dezvoltarea capabilităţilor militare europene”.  

O dată cu sfârşitul Războiului Rece, Europa a descoperit şi a înţeles 
importanţa constituirii unui regim de securitate propriu. 

Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 au avut un impact 
semnificativ asupra sistemului internaţional, demonstrând, în plus, 
vulnerabilitatea tuturor statelor, indiferent de forţa lor militară, în faţa unor 
riscuri neconvenţionale la adresa securităţii.  

Astfel, este evident faptul că eficienţa în lupta contra noilor 
ameninţări, reprezentate de terorism şi de activităţile care îl alimentează, 
poate fi realizată doar în condiţiile intensificării cooperării şi comunicării inter 
– instituţionale, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. 
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Eficacitatea Forţelor Aeriene moderne depinde, în mare măsură, de 
utilizarea acţiunilor de război electronic în operaţii. Atacul electronic implică 
utilizarea energiei electromagnetice, a energiilor dirijate sau a armelor 
antiradiaţie pentru a ataca personalul, facilităţile şi echipamentele cu intenţia de 
a degrada, neutraliza sau a distruge capacitatea de luptă a inamicului, fiind 
considerat o formă a „focului”. 

 
The effectiveness of modern military air forces is heavily dependent upon 

the use of electronic warfare in operations. Electronic attack involves the use of 
EM energy, directed energy, or antiradiation weapons to attack personnel, 
facilities, or equipment with the intent of degrading, neutralizing, or destroying 
enemy combat capability and is considered a form of fires. Electronic attack 
includes: actions taken to prevent or reduce an enemy's effective use of the 
electromagnetic spectrum, such as jamming and electromagnetic deception and 
employment of weapons that use either electromagnetic or directed energy as their 
primary destructive mechanism (lasers, radio frequency weapons, particle beams). 

 
 
Cuvinte cheie: război electronic, atac electronic, bruiaj, operaţii aeriene, 

apărare aeriană. 
Keywords: electronic warfare, electronic attack, jamming, air operations, 

air defence. 
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„Războiul electronic înseamnă mai mult decât simpla 
detecţie a transmisiilor inamicului”. 

Martin Van Creveld 
Technology and War, 1989 

 
Operaţiile militare contemporane sunt executate într-un mediu 

electromagnetic din ce în ce mai complex. În prezent, mijloacele electronice 
sunt utilizate atât de organizaţiile militare, cât şi de cele civile pentru 
comunicaţii, navigaţie, ca senzori pentru păstrarea şi prelucrarea informaţiilor, 
precum şi pentru o largă varietate de alte scopuri. Creşterea portabilităţii şi 
accesul, relativ facil, la echipamentele electronice sofisticate determină ca 
mediul electromagnetic în care acţionează forţele aeriene să devină din ce în 
ce mai complex. Recunoaşterea necesităţii, ca militarii din forţele aeriene să 
aibă acces neîngrădit la utilizarea mediului electromagnetic, creează 
vulnerabilităţi şi oportunităţi pentru războiul electronic, privit ca element de 
sprijin al operaţiilor aeriene de apărare a teritoriului naţional. 

Dimensiunea electromagnetică a spaţiului de luptă modern include 
toate acele „porţiuni” ale spectrului electromagnetic, importante din punct de 
vedere militar, referindu-ne, desigur, aici la acele frecvenţe asociate cu 
echipamentele militare radio, radar, laser, electrono-optice şi infraroşii. 

 
Delimitări conceptuale privind atacul electronic 
Cea mai completă definiţie a atacului electronic o întâlnim, după 

părerea mea, în doctrina pentru război electronic a Comitetului Întrunit al 
Şefilor de State Majore din armata Statelor Unite ale Americii, publicată în 
ianuarie 2007. Conform acesteia „atacul electronic presupune utilizarea 
energiei electromagnetice, energiei direcţionate şi a armelor antiradiaţie 
pentru atacul personalului, facilităţilor sau echipamentelor, cu intenţia de a 
degrada, neutraliza sau distruge capabilităţilor inamice de luptă, fiind 
considerat o formă a „focului”.1 

În documentele similare naţionale găsim o definiţie generală care arată 
că „prin atac electronic înţelegem ansamblul acţiunilor distructive şi 
nedistructive care implică utilizarea energiei electromagnetice pentru 
obţinerea unei situaţii favorabile în spaţiul electromagnetic prin degradarea, 
neutralizarea sau distrugerea capabilităţilor de luptă ale inamicului.”2 

Atacul electronic este singura componentă activă a războiului 
electronic, care îşi îndeplineşte scopurile „ofensive” prin întrebuinţarea unor 
sisteme de armament dirijate pe fascicul electromagnetic sau prin utilizarea 
fluxurilor cu energie dirijată (laserii, radiofrecvenţa, fascicul de particule). 

                                                 
1 *** Electronic Warfare, Joint Publication 3-13.1, 25 January 2007, p.V. 
2 *** R.E.-1, Doctrina pentru război electronic, Bucureşti, 2003, p. 10 
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Acţiunile de atac electronic se coordonează strict cu loviturile aviaţiei, 
artileriei şi a altor mijloace de lovire cu foc, astfel încât sistemele de 
comandă, control comunicaţii, calculatoare şi informaţii ale inamicului să fie 
scoase din funcţiune într-un procent cât mai mare şi pe un timp cât mai 
îndelungat, la toate eşaloanele ierarhice implicate în luptă. 

Atacul electronic a devenit o componentă importantă a războiului 
modern, el putându-se desfăşura înainte sau pe timpul executării acţiunilor 
militare. Dacă este temeinic şi inteligent organizat, atacul electronic, 
împreună cu celelalte componente de război electronic pot determina ca 
inamicul să fie neutralizat astfel încât să renunţe temporar sau definitiv la 
continuarea acţiunilor militare violente. El previne sau reduce utilizarea 
efectivă de către inamic a spectrului electromagnetic. 

Conform unor lucrări de specialitate3, nivelul ameninţării sistemelor de 
conducere ale marilor unităţi (unităţilor) din Forţele Aeriene, pe timpul 
executării operaţiilor de apărare aeriană a teritoriului naţional, de către 
acţiunile de atac electronic este diferit şi depinde de următorii factori: 

• importanţa mijloacelor electronice pentru conducerea operaţiei 
(luptei), care determină să fie mai ameninţate mijloacele de la eşaloanele mari 
(strategice şi operative) în raport cu cele de la eşaloanele mici (tactice); 

• tipul mijloacelor de conducere, în sensul că sistemele de conducere 
electronice sunt mai ameninţate, iar mijloacele de transmisiuni fără fir sunt 
mai ameninţate decât cele cu fir; 

• locul de dispunere a mijloacelor de conducere electronice, determină 
să fie mai ameninţate cele dispuse pe câmpul de luptă către faţa dispozitivului 
de operaţie, în raport ce cele ce se dispun în adâncime; 

• distanţa dintre mijloacele electronice pentru conducere, cele folosite 
pentru legătura la distanţe mari fiind mai ameninţate decât cele folosite pentru 
legătura la distanţe mici; 

• durata de întrebuinţare pe aceeaşi poziţie a mijloacelor electronice, 
cele staţionare fiind mai ameninţate decât cele mobile sau care lucrează din 
opriri scurte. 

Atacul electronic, în viziunea specialiştilor militari occidentali 
cuprinde: acţiuni care previn sau reduc utilizarea efectivă a spectrului 
electromagnetic de către inamic prin acţiuni ca bruiajul electronic sau 
înşelarea electronică şi angajarea armelor care utilizează energia 
electromagnetică sau dirijată ca mecanism de distrugere primar (laseri, arme 
pe bază de frecvenţă radio, fascicule de particule). 

                                                 
3 Constantin Teodorescu, Constantin Alexandrescu, Războiul electronic contemporan, 
Editura Sylvi, 1999, p. 83. 
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În cadrul operaţiilor aeriene, atacul electronic, cuprinde atât acţiuni 
ofensive, cât şi acţiuni defensive. Acţiunile ofensive de atac electronic pot 
include: bruiajul radarelor sau a sistemelor de comandă şi control inamice; 
utilizarea rachetelor antiradiaţie pentru suprimarea apărării antiaeriene a 
inamicului; tehnicile de înşelare electronică pentru a induce în eroare sistemele de 
cercetare, supraveghere şi recunoaştere inamice; armele cu energie dirijată pentru 
a scoate din funcţiune echipamentele sau capabilităţile adversarului. În ceea ce 
priveşte acţiunile defensive de război electronic, suntem de părere că ele folosesc 
spectrul electromagnetic pentru a proteja personalul, facilităţile, capabilităţile şi 
echipamentele. Ele includ măsuri de autoprotecţie şi protecţie a forţelor. 

Procedeele prin care se realizează acţiunile de atac electronic sunt: 
bruiajul electronic, dezinformarea electronică şi distrugerea apărării electronice. 

 
Bruiajul electronic 
Bruiajul electronic reprezintă acţiunea nedistructivă de război 

electronic bazată pe radiaţia sau reflexia intenţionată a energiei 
electromagnetice, desfăşurată cu scopul de a îngreuna sau a neutraliza lucrul 
sistemelor electronice ale inamicului. 

Bruiajul electronic constituie principalul procedeu de neutralizare a 
lucrului mijloacelor radioelectronice ale inamicului. Neutralizarea prin bruiaj 
radioelectronic se bazează pe proprietatea instalaţiilor de recepţie de a capta, 
pe frecvenţele (benzile de frecvenţe) pe care sunt acordate, toate semnalele 
care au aceeaşi frecvenţă şi intră în caracteristica de directivitate a antenelor, 
indiferent de sursa de emisie de la care provin. Semnalele de bruiaj, 
recepţionate împreună cu semnalele utile, se vor afişa simultan pe instalaţiile 
de indicare ale aparaturii neutralizate. În funcţie de raportul energetic dintre 
semnalul util şi semnalul perturbator (de bruiaj) se realizează, sau nu, 
neutralizarea instalaţiilor de recepţie. În consecinţă, afişarea semnalelor utile 
se face cu deformări şi întârzieri sau devine imposibilă când puterea 
semnalului de bruiaj este mai mare decât cea a semnalului util. 

Pentru a putea înţelege mai bine rolul bruiajului electronic în cadrul 
acţiunilor de atac electronic consider că este necesară o scurtă prezentare a 
fiecărui tip de bruiaj, pornind de la o clasificare generală a acestuia. 

Bruiajul electronic poate fi clasificat după mai multe criterii, cele mai 
importante fiind: 

• natura sa; 
• modul de generare; 
• intensitatea sa; 
• forma caracteristicii de directivitate; 
• tipul de oscilaţie; 
• lăţimea spectrului de frecvenţe bruiate. 
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După natura sa, bruiajul electronic, poate fi natural şi artificial. 
Bruiajul natural este datorat: fenomenelor care au loc în diferite straturi ale 
atmosferei, aurorelor boreale false şi centurilor de radiaţii ale Pământului, 
precum şi reflexiilor faţă de grupuri de meteoriţi, suprafaţa pământului şi a 
apei. El are o influenţă aleatoare asupra mijloacelor electronice şi nu poate fi 
controlat de către oameni. Bruiajul electronic artificial poate fi împărţit, la 
rândul său, în bruiaj întâmplător şi bruiaj intenţionat. Bruiajul întâmplător 
este produs de instalaţii electrice (în acest caz se numeşte şi industrial) sau de 
emiţătoare, care radiază energia electromagnetică pe o frecvenţă apropiată de 
frecvenţa de lucru, acesta din urmă fiind foarte des întâlnit, datorită densităţii 
sporite a mijloacelor radioelectronice pe câmpul de luptă. În continuare, vom 
analiza clasificarea în funcţie de celelalte criterii, doar a bruiajului intenţionat. 

După modul de generare, bruiajul electronic se împarte în bruiaj activ 
şi bruiaj pasiv. Bruiajul activ este generat de emiţătoare speciale care radiază 
energie electromagnetică sau acustică nedistructivă, iar bruiajul pasiv este 
produs de reflexia undelor electromagnetice cu ajutorul diferitelor mijloace 
sau prin schimbarea artificială a proprietăţilor de propagare ale mediului. 

Din punct de vedere al intensităţii sale (sau altfel spus, al valorii 
densităţii spectrale, măsurată în 

MHZ
W ), bruiajul poate fi: slab, mediu şi puternic. 

Din punct de vedere al formei caracteristicii de directivitate, bruiajul 
poate fi: nedirectiv (omnidirecţional) şi directiv, acesta din urmă fiind mai 
eficient din punct de vedere energetic. 

Bruiajul activ, din punct de vedere al tipului de oscilaţie se împarte în: 
nemodulat şi modulat.  

Bruiajul nemodulat are ca efect suprasaturarea instalaţiei de recepţie, 
care nu mai poate pune în evidenţă semnalul util, în sensul că, la o anumită 
valoare a bruiajului, etajele amplificatoare de frecvenţă din receptor ajung la 
saturaţie şi nu mai amplifică, iar la ieşire nu se mai obţine nici un fel de 
semnal. El este folosit mai rar, deoarece necesită un acord precis al frecvenţei 
generatorului de bruiaj pe frecvenţa purtătoare a sistemului ce urmează a fi 
neutralizat şi acţiunea lui poate fi relativ uşor înlăturată cu ajutorul unor filtre 
de frecvenţă speciale. 

Bruiajul modulat poate fi la rândul său: continuu sau în impulsuri. 
Bruiajul continuu modulat poate fi: modulat în amplitudine, modulat în 
frecvenţă, modulat în fază sau cu modulaţie combinată. Bruiajul continuu 
modulat în amplitudine are ca rezultat mascarea sau deformarea semnalului 
util şi poate fi utilizat pentru neutralizarea legăturilor radio cu modulaţie în 
amplitudine sau a sistemelor de însoţire automată a ţintelor după coordonate 
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unghiulare. Bruiajul continuu modulat în frecvenţă are un spectru mai larg şi 
mai uniform decât cel modulat în amplitudine şi este utilizat pentru 
neutralizarea legăturilor radio care folosesc modulaţia în amplitudine şi 
frecvenţă şi este mai avantajos din punct de vedere energetic decât cel 
modulat în amplitudine. 

Bruiajul modulat în impulsuri constă în o serie de impulsuri de înaltă 
frecvenţă, care pot fi modulate în frecvenţă, durată, poziţie sau după mai mulţi 
parametri simultan. Acest tip de bruiaj este utilizat, în special, pentru 
neutralizarea lucrului sistemelor radar care lucrează în impulsuri, a legăturilor 
radiotelegrafice sau a liniilor radio de dirijare. Bruiajul în impulsuri poate fi 
sincron, când frecvenţa de repetiţie este egală sau puţin mai mare decât cea a 
staţiei radar neutralizate şi asincron, când frecvenţele de repetiţie sunt diferite. 

După lăţimea spectrului de frecvenţe, bruiajul activ poate fi: de baraj 
(de blocare), ochit sau glisant.  

Bruiajul de baraj (blocare) presupune îndeplinirea unei relaţii de 
forma: 

 

1
    

    >>
∆

∆

receptiedeinstalatie

bruiajdegenerator

B
B

        (1) 

ceea ce înseamnă că banda de frecvenţe a generatorului de bruiaj este 
mult mai mare, comparativ cu cea a instalaţiei de recepţie a sistemului de 
neutralizat. 

Acest tip de bruiaj este utilizat împotriva sistemelor cu „agilitate” de 
frecvenţă şi ale căror schimbări de frecvenţe sunt mult prea rapide pentru a 
putea fi urmărite sau atunci când parametrii de frecvenţă ai sistemului 
„victimă” sunt imprecis cunoscuţi. În general, bruiajul de baraj necesită o 
putere de emisie mare pentru a atinge o eficacitate comparativă cu cea a 
bruiajului ochit, ceea ce constituie şi principalul său dezavantaj. 

Bruiajul ochit presupune îndeplinirea unei relaţii de forma: 
 

receptiedeinstalatiebruiajdegenerator BB     ∆≥∆         (2) 
 
ceea ce înseamnă că banda bruiajului depăşeşte foarte puţin banda 

receptorului instalaţiei de neutralizat. Se remarcă o eficacitate energetică 
(

MHZ
W ) substanţial crescută a acestui tip de bruiaj, datorită faptului că cea mai 

mare parte a energiei de bruiaj este injectată în banda frecvenţelor de lucru a 
sistemului de neutralizat. Întrebuinţarea practică a bruiajului ochit, pe timpul 
desfăşurării operaţiilor de apărare aeriană, prezintă unele dezavantaje 
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importante care constau în: necesitatea cercetării precise a frecvenţei de lucru 
a sistemului de neutralizat şi în faptul că acordarea precisă a generatorului de 
bruiaj, pe frecvenţa de lucru a sistemului „victimă”, impune folosirea unei 
aparaturi complexe de comandă automată. 

Bruiajul glisant este caracterizat prin faptul că frecvenţa centrală de 
lucru a generatorului de bruiaj glisează în interiorul unei benzi prestabilite de 
frecvenţe, aşa cum se poate observa în figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1   Bruiajul activ glisant 
 
Este de la sine înţeles că legea de glisare este în strânsă concordanţă cu 

legea de evoluţie a frecvenţei centrale a benzii sistemului de neutralizat. De 
asemenea, un alt parametru definitoriu a acestui tip de bruiaj este şi viteza de 

glisare ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

s
MHz

. Bruiajul glisant este utilizat când apare necesitatea bruierii 

unor sisteme radioelectronice cu mai multe canale, în acest caz fiind posibilă 
concentrarea unei mari densităţi de putere în banda de frecvenţă a fiecărui 
canal. Dacă viteza de glisare şi densitatea spectrală sunt corect alese, 
receptorul „victimă” nu-şi recapătă sensibilitatea şi stabilitatea funcţionării în 
timpul necesar reacordării emiţătorului de bruiaj pe frecvenţa acestuia. 
Trebuie să precizăm faptul că eficacitatea bruiajului glisant este mai redusă în 
cazul în care sistemele ce trebuie neutralizate sunt prevăzute cu scheme de 
protecţie sau lucrează în game foarte largi de frecvenţe. O formă particulară de 
bruiaj glisant este reprezentată de bruiajul de urmărire, bruiaj utilizat în special, în 
acţiunea de contracarare a echipamentelor de comunicaţii cu salt de frecvenţă. 
Saltul pe fiecare frecvenţă de bruiat este unul ciclic, însă în momentul în care pe o 
anumită frecvenţă semnalul util dispare, se trece automat la bruierea altei 
frecvenţe din mulţimea de frecvenţe anterior prestabilită. 

În continuare vom încerca să analizăm, în mod sintetic, efectele 
bruiajului electronic activ asupra sistemelor de comunicaţii. 

Bruiajul radio, componentă majoră a atacului electronic asupra 
sistemelor de comunicaţii, urmăreşte neutralizarea sau afectarea capacităţii de 
funcţionare a reţelelor radio sau radioreleu ale inamicului prin intermediul 
radiaţiilor electromagnetice. 

fmax 

fo 

 
fmin 
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Sistemele de comunicaţii îndeplinesc un rol vital în operaţiile aeriene 
moderne. În primul rând, acestea furnizează un canal prin care un comandant 
îşi exercită controlul asupra forţelor aflate în subordinea sa. În al doilea rând, 
acestea permit transmisia de informaţii privind situaţia aeriană către toate 
unităţile luptătoare, permiţând astfel luarea unor decizii eficiente şi în timp 
real, corespunzătoare deplasării şi desfăşurării forţelor. Executarea bruiajului 
electronic într-un mediu specific câmpului de luptă presupune rezolvarea 
câtorva probleme de fond. Astfel, în primă instanţă se poate afirma că 
echipamentul destinat neutralizării prin bruiaj a comunicaţiilor este în general 
complex, greoi şi dificil de manevrat şi exploatat. În al doilea rând, executarea 
bruiajului într-un mediu electromagnetic complex/dens reprezintă o problemă 
majoră pentru orice sistem C2, deoarece este necesară existenţa unei 
coordonări eficiente pentru a evita bruiajul echipamentelor proprii. 

Integritatea informaţiilor din reţelele de comunicaţii poate fi în 
general, asigurată cu ajutorul dispozitivelor de criptare. 

Obiectivele primare în neutralizarea prin bruiaj a comunicaţiilor 
militare sunt de a separa comandantul unei forţe de forţele aflate în subordinea sa 
şi de a limita volumul cunoştinţelor asupra situaţiei concrete existente prin 
restricţionarea transferului de informaţii între diferitele eşaloane militare. 

Bruiajul electronic poate fi întrebuinţat asupra a trei tipuri diferite de 
sisteme de comunicaţii militare: liniile de date tactice, reţelele radio de luptă 
şi respectiv, comunicaţiile satelitare militare. 

În cazul atacului electronic asupra unei linii de comunicaţie digitală, 
conceptual, un generator de bruiaj poate opta între neutralizarea circuitului de 
refacere a informaţiei şi respectiv, electronica asignată subsistemului de 
sincronizare. Bruiajul într-o bandă parţială de frecvenţă poate fi preferat 
împotriva anumitor tipuri de sisteme cu spectru împrăştiat cu salt de 
frecvenţă. În unele cazuri, transmisiile modulate sunt mai eficiente împotriva 
anumitor tipuri de sisteme de comunicaţii. 

O metodă de bază a atacului electronic constă în injectarea unui 
zgomot în structura receptorului de comunicaţii. Efectul obţinut în acest caz 
în cadrul sistemelor digitale este măsurat cu ajutorul ratei de eroare pe bit 
(Bit Error Rate, BER). Atunci când BER depăşeşte 20%, atunci 
inteligibilitatea unui mesaj scade substanţial. Raportul bruiaj/semnal ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

S
J , 

denumit şi coeficient de neutralizare (Kn), este util pentru cazul bruiajului de 
zgomot. Locaţia generatorului de bruiaj trebuie aleasă în mod corespunzător 
pentru a optimiza propagarea către receptorul de comunicaţii, iar forma de 

undă asignată bruiajului trebuie selectată pentru a minimiza raportul J
S

 cerut. 
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În cazul neutralizării prin bruiaj a canalelor de voce, modulaţia care 
are densitatea spectrală, cuprinsă în regiunea 5÷7 Hz, are tendinţa de a fi cea 
mai eficientă. Pentru liniile de comunicaţii digitale, componentele modulaţiei, 
corespunzătoare ratei de tăiere, tind să insereze biţi falşi în cadrul mesajului şi 
în consecinţă, modifică codul. De asemenea, poate fi utilizat şi bruiajul de 
înşelare care foloseşte mesaje înregistrate retransmise la momente aleatorii de 
timp pentru a deforma mesajul original. 

Pentru a întregi tabloul utilizării bruiajului ca metodă de atac 
electronic vom prezenta, în continuare, care este influenţa bruiajului pasiv 
asupra mijloacelor electronice existente în înzestrarea forţelor aeriene. 

Bruiajul pasiv este destinat pentru contracararea mijloacelor 
electronice care îşi bazează funcţionarea pe principiul emisiei de energie şi 
recepţiei semnalelor reflectate. Acest tip de bruiaj este mult mai uşor de 
realizat decât bruiajul activ, deoarece nu se utilizează surse de energie şi nici 
aparatură electronică (în majoritatea cazurilor).  

Bruiajul pasiv este realizat cu ajutorul unor mijloace care reflectă 
energia electromagnetică emisă de către staţiile radar şi de mijloacele 
optoelectronice de tip activ ale adversarului sau împiedică propagarea undelor 
electromagnetice. Utilizarea lui duce fie la suprasaturarea receptoarelor cu un 
număr mare de semnale, fie la crearea unui număr mare de ţinte false pe 
indicatoare, ceea ce duce la denaturarea situaţiei aeriene reale. 

Cele mai uzuale metode de creare a bruiajului pasiv sunt cele care 
folosesc reflectorii dipol sau reflectorii poliedrici. 

Reflectorii dipol sunt cele mai vechi mijloace de realizare a bruiajului 
pasiv pentru staţiile radar (au fost întrebuinţate pentru prima dată pe timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial) şi cele mai răspândite. Ei sunt realizaţi din 
folie de aluminiu, folii sau fire din mase plastice metalizate, hârtie sau sticlă 
metalizată. Pentru a fi eficace lungimea dipolilor trebuie să fie aproximativ 
jumătate din lungimea de undă a staţiilor radar care se doresc a fi neutralizate 
datorită faptului că acţiunea dipolilor reflectori se bazează pe reflexia 
rezonantă la suprafaţa acestora. 

Reflectorii dipol sunt lansaţi în atmosferă cu ajutorul unor rachete, 
proiectile, cartuşe pirotehnice sau instalaţii montate pe avioane creând nori 
care reflectă undele electromagnetice, ascund ţintele reale sau devin ţinte false 
spre care sunt dirijate mijloacele de distrugere. Numărul de dipoli necesari 
pentru a crea o anumită suprafaţă de protecţie depinde de lungimea de undă a 
staţiilor radar astfel, cu cât lungimea de undă a staţiei radar este mai mică cu atât 
numărul de dipoli necesari este mai mare. Viteza de cădere a reflectorilor dipol 
depinde de greutatea, forma, dimensiunile şi materialul din care sunt confecţionaţi 
precum şi de viteza vântului, densitatea aerului şi starea atmosferei. 
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Reflectoarele poliedrice reprezintă mijloacele speciale de bruiaj pasiv, 
formate din mai multe suprafeţe plane metalice sau din alte materiale 
metalizate, de diferite forme (triunghi, pătrat, cerc), perpendiculare între ele. 
Acest tip de reflector creează pe ecrane ţinte false, similare cu cele reale, 
datorită reflexiei multiple a semnalului, de către suprafeţele perpendiculare 
între ele, înspre staţia radar emiţătoare. 

Intensitatea undei reflectate depinde de forma şi dimensiunile laturilor, 
de exactitatea cu care s-au realizat constructiv unghiurile dintre laturi, de 
materialul din care este confecţionat reflectorul şi de direcţia undei reflectate. 
Eficienţa bruiajului pasiv de radiolocaţie creat cu ajutorul reflectoarelor 
poliedrice şi distanţa de la care acestea sunt descoperite de staţiile radar 
depind de suprafaţa de reflexie a lor care, la rândul ei depinde de: forma 
reflectorului, de mărimea laturii ( l ) şi lungimea de undă a staţiei radar care îl 
cercetează (λ).  

Suprafaţa efectivă de reflexie (σ), în funcţie de forma reflectorului, se 
calculează cu ajutorul relaţiilor: 

• pentru reflectoare poliedrice cu suprafeţe triunghiulare: 

σmax= 
3
4 λ 2

4

λ
l

          (3) 

• pentru reflectoare poliedrice cu suprafeţe pătrate: 

σmax= 12π 2

4

λ
l

          (4) 

• pentru reflectoare poliedrice cu suprafeţe rotunde: 

σmax= 2π 2

4

λ
l

          (5) 

Din ecuaţiile prezentate mai sus se observă cu uşurinţă că suprafaţa 
efectivă de reflexie creşte direct proporţional cu creşterea dimensiunii laturii 
şi cu micşorarea lungimii de undă a radiolocatorului. În cazul în care laturile 
nu sunt perfect perpendiculare sau suprafeţele nu sunt perfect plane, scade 
simţitor suprafaţa efectivă de reflexie. 

Un alt procedeu eficace de producere a bruiajului pasiv de radiolocaţie 
îl constituie mediile ionizate4 , deoarece perturbă în mare măsură lucrul 
staţiilor radar, prin modificarea condiţiilor de propagare a undelor 
electromagnetice. Mediile ionizate pot fi realizate prin pulverizarea în 
atmosferă a unor substanţe uşor ionizate (vapori de cesiu, amestecuri de natriu 
şi potasiu) sau ca urmare a exploziilor nucleare. 
                                                 
4 Nicolae Petrică, Constantin Teodorescu, Ştefan Ionescu, Scutul electronic, Editura Sylvi, 
Bucureşti, 1999, p. 62. 
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În cazul mijloacelor optoelectronice, bruiajul pasiv, se poate realiza şi 
prin micşorarea transparenţei mediului ambiant, ca urmare a dispersării în mediul 
gazos a unor mici particule, cunoscute sub numele de aerosoli. Formaţiile de 
aerosoli se obţin din răşini epoxidice, fenolice, polietilenice, siliconice, 
uretanice şi din alte substanţe macromoleculare sub formă de spumă. 

Particulele perdelelor de aerosoli absorb, dispersează şi reflectă undele 
electromagnetice, ceea ce îngreuiază sau împiedică observarea obiectivelor cu 
ajutorul mijloacelor optoelectronice. Perdelele de aerosoli sunt capabile să 
protejeze obiectivele apărate aerian, mărindu-şi eficacitatea în cazul 
combinării cu alte mijloace de mascare. 

 
Dezinformarea electronică  
Dezinformarea electronică reprezintă acţiunea nedistructivă de război 

electronic, bazată pe radiaţia, modificarea parametrilor, reradierea, absorbţia 
sau reflexia energiei electromagnetice, desfăşurată în scopul înşelării 
inamicului asupra informaţiilor recepţionate de sistemele sale electronice.5 

Dezinformarea electronică, în cadrul operaţiilor aeriene, se realizează 
în următoarele forme: dezinformarea electronică prin simulare, dezinformarea 
electronică prin manipulare şi dezinformarea electronică prin imitare. 

Dezinformarea electronică prin simulare cuprinde activităţile bazate pe 
crearea de emisiuni electromagnetice false în scopul înşelării inamicului cu 
privire la posibilităţile reale şi dispunerea forţelor proprii. 

Dezinformarea electronică prin manipulare cuprinde activităţile bazate 
pe modificarea caracteristicilor de emisie ale radiaţiilor electromagnetice ale 
mijloacelor proprii, în scopul înşelării inamicului cu privire la modul de 
acţiune şi intenţiile trupelor. 

Dezinformarea electronică prin imitare cuprinde activităţile bazate pe 
introducerea în canalele de recepţie ale echipamentelor electronice ale 
inamicului a semnalelor electromagnetice emise de acestea sau a unora nou 
create, prelucrate astfel încât să introducă informaţii false privind ţintele de 
lovit, situaţia trupelor, ordinele ce trebuie executate etc. 

Concluzionând, putem afirma că dezinformarea electronică constituie 
o componentă a dezinformării militare, ce urmăreşte să pună adversarul în 
situaţia de a lua decizii false. Ea urmăreşte erodarea şi perturbarea capacităţii 
de apărare a adversarului şi crearea condiţiilor de îndeplinire a misiunii de 
către forţele proprii, cu pierderi minime. Erodarea capacităţii de apărare a 
adversarului se bazează pe un ansamblu de tehnici menite a supradimensiona 
imaginea reală a forţelor proprii, determinându-l să acţioneze asupra unui 
                                                 
5 *** Electronic Warfare, Joint Publication 3-13.1, 25 January 2007, p.VII. 
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„pericol” care de fapt este inexistent, irosindu-şi astfel, inutil, potenţialul de 
distrugere. Pentru a desăvârşi efectele dezinformării electronice este necesar 
să fie permisă funcţionarea canalului informativ al adversarului, astfel încât 
acesta să fie folosit ca o conductă pentru alimentarea sa cu informaţii eronate 

 
Distrugerea apărării electronice 
Distrugerea apărării electronice reprezintă acţiunea distructivă de 

război electronic ce presupune angajarea armamentelor care folosesc energie 
electromagnetică dirijată sau armamentul dirijat pe fascicul electromagnetic, 
în scopul scoaterii din luptă sau deteriorării echipamentelor electronice  
ale inamicului. 

Conceptul de energie dirijată defineşte producerea unor fascicule de 
energie electromagnetică concentrată (laseri, arme cu fascicule de 
radiofrecvenţă etc.) sau de particule atomice de energie înaltă, realizate cu 
ajutorul tehnologiilor avansate. 

În opinia specialiştilor militari, pentru a fi utilizate cu eficienţă 
maximă, armele de atac electronic, ce definesc componenta energetică a 
războiului electronic, trebuie folosite combinat cu componenta informaţională 
a atacului electronic, materializată prin bruiaj şi dezinformare, care interzic 
primirea de către adversar a informaţiilor sau realizează falsificarea acestora.  

 
Concluzii 
Aşa cum, la vremea lor, arcul cu săgeţi, praful de puşcă, tunul, tancul 

sau avionul au avut un rol hotărâtor în planificarea şi în ducerea acţiunilor de 
luptă, dând câştig de cauză celui care le-a utilizat pentru prima dată, aşa şi 
noile arme de atac electronic, privite ca rezultatul de vârf al cercetării în 
domeniile ştiinţei, tehnicii şi tehnologiei moderne, se caracterizează printr-o 
eficienţă superioară în luptă raportate la eficienţa aşa-ziselor arme „clasice”. 

Principalele arme de atac electronic, menţionate în aproape toate 
lucrările de război electronic recente, pot fi considerate cele bazate pe: 

• radiaţii laser; 
• radiaţii de microunde; 
• impuls electromagnetic; 
• acceleratoare de particule; 
• radiofrecvenţă; 
• unde infraacustice. 
Principiul de acţiune al armelor cu radiaţii laser se bazează pe acţiunea 

termomecanică asupra obiectivelor a unui fascicul îngust de radiaţie 
electromagnetică, generat de laser, în spectrul optic. Din punct de vedere al 
efectului realizat la ţintă există trei tipuri de arme laser: cu putere mică,  
medie şi mare.  
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Armele laser cu putere mică şi medie se pot folosi pentru neutralizarea 
punctelor de comandă, sistemelor de comunicaţii, reţelelor de calculatoare, 
aparaturii de dirijare a armamentului şi pentru orbirea piloţilor de pe 
elicoptere. Aceste efecte se obţin prin utilizarea de lasere cu emisie 
multicoloră, care radiază maxim 5 culori (roşu, galben, albastru, verde, violet) 
şi acţionează în zonele cromatice la care ochiul uman, dar şi echipamentele 
optice de supraveghere şi urmărire a ţintelor sunt afectate cel mai mult. 

Armele laser de mare putere (HEL) sunt destinate, cu precădere, 
pentru amplificarea capacităţii mijloacelor de apărare antiaeriană de a nimici 
ţintele aeriene, care zboară la mică înălţime, putând fi utilizate şi pentru 
distrugerea unor obiective importante de pe câmpul de luptă. Aprecierea 
conform căreia folosirea echipamentelor laser de mare putere permite 
realizarea funcţiei distructive a atacului electronic, cu rezultate superioare, 
faţă de folosirea mijloacelor „clasice” asupra mijloacelor de luptă ale 
inamicului, se datorează şi faptului că laserii pot fi întrebuinţaţi multiplu şi 
fără consum de muniţii. 

O tendinţă nouă în NATO este aceea de a include sistemele SAM 
moderne şi sistemele de arme HEL într-un sistem dislocabil, activ şi 
stratificat, de apărare împotriva atacurilor cu rachete balistice (ALTBMD), 
care poate garanta apărarea aeriană şi antibalistică pe o scară mai largă a 
câmpului de luptă, cu timpi de reacţie foarte mici, mare precizie de lovire a 
ţintelor cu mobilitate ridicată, în atmosfera terestră şi chiar în straturile 
superioare acesteia. 

O altă categorie de mijloace prin care se poate realiza atacul electronic, 
o reprezintă armele bazate pe frecvenţe radio. Acestea folosesc forme şi 
succesiuni de pulsaţii complicate, implicând mai multe modulaţii şi frecvenţe 
pe un spectru electromagnetic larg (de la frecvenţe extrem de joase până la 
cele foarte înalte) şi au raze de acţiune de până la câţiva kilometri. Ca efecte 
majore a utilizării acestor arme putem enumera: distrugerea sinapselor 
nervoase, în punctul unde impulsul trece prin neuroni, ale forţei vii a 
inamicului; avarierea temporară sau definitivă a instalaţiilor electronice ale 
sistemelor de armament ale inamicului; dezorientarea sau orbirea piloţilor 
inamici; distrugerea reţelelor de calculatoare şi a sistemelor informatice 
aferente; distrugerea echipamentelor electronice de transmisiuni, radiolocaţie, 
radionavigaţie sau a celor optoelectronice. 

Armele bazate pe impuls electromagnetic nenuclear funcţionează în 
gama microundelor (0,5÷100 GHz) şi sunt capabile să neutralizeze lucrul 
mijloacelor electronice şi a sistemelor de conducere a trupelor şi tehnicii de 
luptă prin distrugerea plăcilor cu circuite integrate, concomitent cu scoaterea 
din luptă a forţei vii a inamicului. Confirmarea existenţei şi utilizării unor 
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astfel de arme ca mijloace de atac electronic a apărut în primul război din 
Golf6, din anul 1991, când pe timpul executării loviturii cu rachete asupra 
Irakului, câteva rachete de tip Tomahawk au transportat o componentă 
specială de luptă, compusă din energie explozivă, care s-a transformat la ţintă 
în impuls electromagnetic. Aceste arme s-au dovedit a fi deosebit de eficiente 
în acţiunile împotriva buncărelor şi a echipamentelor electronice dispuse în 
adâncimea teritoriului inamic. 

Totuşi, cele mai eficiente arme de atac electronic, în opinia 
specialiştilor militari, sunt considerate a fi armele cu radiaţii de microunde. 
Acestea sunt sisteme de mare putere, cu energie dirijată asupra obiectivelor, 
prin care se realizează neutralizarea tuturor sistemelor electronice utilizate pe 
câmpul de luptă şi a forţei vii a inamicului. Efectul distructiv se realizează 
prin producerea unor temperaturi foarte ridicate din cauza unei energii radiate 
care ajunge la valori de ordinul 2x106 Waţi într-o miime de secundă. Baza 
constructivă a armelor cu energie dirijată o constituie dispozitivele electronice de 
tipul magnetroanelor, clistroanelor şi girotroanelor care au posibilitatea emiterii 
unor semnale de înaltă frecvenţă cu puteri de până la 1 GW, frecvenţe de repetare 
a impulsurilor de 10 Hz şi durata impulsului de 15 nanosecunde. Durata extrem 
de mică a impulsurilor face imposibilă utilizarea unor circuite specifice de 
protecţie a aparaturii electronice. Armele cu energie dirijată se folosesc pentru 
neutralizarea funcţionării aerodromurilor, bazelor de lansare a rachetelor, 
centrelor de conducere şi sistemelor de navigaţie, precum şi pentru scoaterea din 
funcţiune a armamentului dirijat şi a sistemelor de conducere aferente.  

Considerăm de o mare importanţă faptul că cei care planifică acţiunile 
de război electronic trebuie să ia în considerare şi eventualele consecinţe 
negative, neintenţionate, pe care pot să le determine acţiunile de război 
electronic executate de trupele proprii. Acţiunile de atac electronic ale forţelor 
proprii pot determina oprirea sau bulversarea unor servicii esenţiale către 
populaţia locală, ceea ce poate avea drept consecinţă pierderea de vieţi 
omeneşti sau/şi ramificaţii politice. În plus, atacul electronic amic poate 
perturba eforturile de colectare a informaţiilor din semnale sau chiar este 
posibil să elimine o sursă critică de informaţii.  

Concluzionând, putem spune că atacul electronic, în operaţiile de 
apărare aeriană a teritoriului naţional, presupune realizarea următoarelor 
acţiuni:  

• neutralizarea prin bruiaj activ sau pasiv a mijloacelor electronice ale 
inamicului; 
                                                 
6 http://www.en.wikipedia.org, vizitat la 15.01.2009 
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• dezinformarea electronică, realizată prin transmiterea şi absorbţia 
semnalelor electronice sau schimbarea direcţiei lor de propagare; 

• utilizarea energiei dirijate a unor echipamente laser de mare putere, 
a impulsului electromagnetic, a microundelor, a undelor infraacustice şi a 
armelor cu frecvenţă radio pentru distrugerea mijloacelor de luptă şi uciderea 
forţei vii a inamicului; 

• schimbarea caracteristicilor (proprietăţilor) electrice ale mediului 
(atmosferei) în care se propagă undele electromagnetice, optoelectronice şi 
acustice; 

• micşorarea gradului de contrast de radiolocaţie, optic, caloric şi 
acustic al tehnicii militare şi obiectivelor. 

Dacă este foarte bine organizat, atacul electronic împreună cu celelalte 
componente de război electronic pot determina neutralizarea inamicului astfel 
încât acesta să renunţe temporar sau definitiv la continuarea acţiunilor 
militare. Aşadar, atacul electronic a devenit o componentă importantă a 
războiului modern de apărare a teritoriului naţional, el putându-se desfăşura 
înainte sau pe timpul executării operaţiilor militare propriu-zise. 
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Compatibilitatea electromagnetică reprezintă capacitatea sistemelor, 
echipamentelor şi a mijloacelor, care utilizează spectrul electromagnetic, de a 
funcţiona în mediul operaţional, fără a suferi sau fără a provoca degradări 
neintenţionate, datorită radiaţiei electromagnetice. 

Managementul spectrului electromagnetic implică planificarea şi 
coordonarea utilizării spectrului electromagnetic prin proceduri operaţionale, 
inginereşti şi administrative. Obiectivul managementului spectrului 
electromagnetic este de a permite funcţionarea sistemelor electronice în mediul 
electromagnetic, fără a cauza sau suferi interferenţe inacceptabile. 

 
Electromagnetic compatibility is the ability of systems, equipment, and 

devices that utilize the Electromagnetic spectrum to operate in their intended 
operational environments without suffering unacceptable degradation or causing 
unintentional degradation because of EM radiation or response.  

Spectrum management involves planning, coordinating, and managing use of 
the EMS through operational, engineering and administrative procedures. The 
objective of spectrum management is to enable electronic systems to perform 
their functions in the intended environment without causing or suffering 
unacceptable interference. 
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„Inteligenţa este mai importantă decât cunoaşterea. 
 Inteligenţa se referă la trecut şi la prezent, 
 dar imaginaţia se referă la viitor.” 

Albert Einstein 
 
Începutul secolului XXI este caracterizat de o dinamică fără precedent 

a evenimentelor, cu schimbări politice şi economice profunde, la nivel global 
şi regional, care au un impact major asupra securităţii şi stabilităţii. Dezvoltarea 
fără precedent a tehnologiilor, în toate domeniile vieţii economico-sociale, a 
schimbat şi va schimba radical conţinutul şi fizionomia războiului. 

Proliferarea sistemelor informaţionale şi explozia informaţională aduc 
mai mulţi participanţi pe câmpul de luptă, implicând noi căi de a conduce 
forţele, comprimarea nivelurilor tradiţionale ale războiului în timp şi spaţiu, 
conferind totodată operaţiilor militare desfăşurate un caracter simultan  
şi continuu. 

 
Delimitări conceptuale privind compatibilitatea electromagnetică 
Spectrul electromagnetic poate fi definit ca fiind o alcătuire complexă 

fizico-chimică, care include o multitudine de categorii de radiaţii vizibile, 
radiaţii invizibile, microunde, sunete ultrasunete etc., el fiind sursa de 
provenienţă a semnalelor emise şi remise. În concluzie, spectrul 
electromagnetic se referă la întreaga gamă de frecvenţe şi lungimi de undă ale 
undelor electromagnetice. 

Undele electromagnetice sunt fenomene fizice, în general naturale, 
care constau dintr-un câmp electric şi unul magnetic, în acelaşi spaţiu, şi care 
se generează unul pe altul, pe măsură ce se propagă. Ele au fost „prezise” 
teoretic de „ecuaţiile lui Maxwell” şi apoi descoperite experimental de 
Heinrich Hertz.  

Undele electromagnetice se comportă, în anumite procese, ca un flux 
de particule (spre exemplu, la emisie, absorbţie şi, în general, în fenomene cu 
o extensie temporală şi spaţială mică), iar în alte procese are proprietăţi de 
undă (spre exemplu, în propagarea undelor şi alte fenomene extinse pe durate 
şi distanţe mari). 

Prin utilizarea militară a spectrului electromagnetic, de către forţele 
aeriene, înţelegem activitatea sistemelor de comandă-control, navigaţie, 
comunicaţii şi informaţii pe timpul colectării informaţiilor, realizării 
supravegherii, recunoaşterii şi procesului de repartizare a ţintelor în vederea 
potenţării operaţiilor de apărare a teritoriului naţional. 

În prezent, operaţiile militare aeriene sunt executate într-un mediu 
informaţional, a cărui complexitate este într-o permanentă creştere datorită 
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spectrului electromagnetic. „Porţiunea” de spectru electromagnetic a mediului 
informaţional este denumită mediu electromagnetic.1  

Mediul electromagnetic se referă la produsul rezultat din distribuţia 
puterii şi a timpului, în benzi de frecvenţă variate, ale acelor niveluri de 
energie electromagnetică radiată sau condusă, ce ar putea fi întâlnită de forţele 
militare pe timpul îndeplinirii misiunilor. Îl putem privi ca fiind suma 
interferenţelor electromagnetice, a impulsurilor electromagnetice şi radiaţiilor 
electromagnetice întâmplătoare asupra personalului, muniţiilor şi materialelor 
volatile, împreună cu efectele fenomenelor naturale ale fulgerelor şi 
precipitaţiilor statice. 

Concluzionând, putem spune că prin mediul electromagnetic desemnăm 
toate fenomenele electromagnetice observabile într-o anumită locaţie. 

Impactul mediului electromagnetic asupra capabilităţilor operaţionale 
ale personalului, sistemelor şi platformelor din forţele aeriene poartă 
denumirea de efectele mediului electromagnetic (E3).2 Acestea cuprind, în 
accepţiunea specialiştilor militari occidentali, toate disciplinele electromagnetice, 
inclusiv problemele legate de compatibilitatea electromagnetică, interferenţa 
electromagnetică, vulnerabilitatea electromagnetică, impulsul electromagnetic, 
protecţia electronică, efectele radiaţiei electromagnetice asupra personalului, 
muniţiilor şi materialelor volatile, precum şi efectele naturale ale fulgerelor şi 
precipitaţiilor statice.  

În viziunea specialiştilor NATO, scopurile războiului electronic sunt 
de prevenire a forţelor proprii despre lucrul echipamentelor electronice 
radiante ale inamicului şi indicarea cu certitudine a principalelor caracteristici 
ale emisiunilor acestora din cadrul spectrului electromagnetic. Cunoscând 
aceste date se poate obţine, relativ uşor, un oarecare avantaj în acest domeniu, 
fapt ce va permite conducerea sigură către câştigarea supremaţiei informaţionale. 
Pentru obţinerea acesteia, specialiştii NATO consideră că ar fi suficiente 
realizarea câtorva măsuri cum ar fi: realizarea unor baze de informare-
monitorizare a sectoarelor de interes din cadrul spectrului electromagnetic; 
folosirea echipamentelor de identificare a amprentei radar şi echipamente 
conjugate de centralizare/colectare a informaţiilor; mascarea lucrului acestora; 
perseverarea în identificarea din timp a oportunităţilor şi vulnerabilităţilor 
sistemelor electronice ale inamicului,  forţelor proprii şi aliate; sprijinul 
aliaţilor, sub protecţia bruiajului, împotriva sistemelor de armament ale 
inamicului şi asigurarea securităţii electronice a forţelor proprii şi aliate. 

Principalele activităţi ale războiului electronic, aşa cum reiese din cele 
prezentate anterior, vizează exploatarea oportunităţilor şi vulnerabilităţilor 
                                                 
1 *** Electronic Warfare, Joint Publication 3-13.1, 25 January 2007, p.V. 
2 Ibidem, p. I-1. 
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care sunt inerente în funcţionarea mijloacelor cu energie electromagnetică. 
Aceste vulnerabilităţi rămân constante, indiferent de cât de performante sunt 
sau vor fi noile echipamente. Aceste constante fizice sunt caracteristici de 
bază ale mediului electromagnetic, în ciuda schimbărilor hardware şi a 
tacticilor de folosire a echipamentelor generatoare, indiferent de forţa militară 
care există în zonă.  

În acest sens, specialiştii militari ai Statelor Unite ale Americii3, 
consideră că se pot evidenţia unele puncte de reper demne de analizat, în 
funcţie de importanţa lor pe o scară descrescătoare a valorilor, generate de 
vulnerabilităţile tactice şi tehnice oferite de echipamentele electronice 
întâlnite în câmpul tactic. Fără cunoaşterea acestora, a importanţei pe care o 
prezintă pe timpul desfăşurării acţiunilor şi/sau în situaţia scăpării de sub 
control a unor echipamente care, într-o măsură mai mică sau mai mare, 
funcţionează pe baza acestor cerinţe, se poate considera acea forţă militară ca 
învinsă de propriile necunoaşteri şi toleranţe. Aceste puncte de reper, 
identificate de specialiştii americani, sunt:  

• compatibilitatea electromagnetică, 
• interferenţele electromagnetice; 
• imixtiunea electromagnetică; 
• asigurarea electromagnetică; 
• bruiajul electromagnetic; 
• impulsul electromagnetic; 
• mascarea electronică; 
• dezinformarea electromagnetică; 
• sondajul electronic; 
• cercetarea electronică a semnalelor noncomunicaţii; 
• situaţia electronică; 
• securitatea electronică; 
• controlul emisiunilor electromagnetice; 
• replanificarea războiului electronic; 
• managementul spectrului electromagnetic; 
• măsuri rezervate pentru război. 
În continuare vom dezvolta doar problematica referitoare la 

compatibilitatea electromagnetică. 
Prin compatibilitate electromagnetică definim proprietatea sistemelor, 

echipamentelor şi componentelor, care utilizează spectrul electromagnetic, de 
a funcţiona în mediile operaţionale destinate fără a suferi sau produce 
degradări inacceptabile, din cauza radiaţiei sau reflexiei electromagnetice.  
                                                 
3 *** Electronic Warfare, Joint Publication 3-13.1, 25 January 2007, p. I-7. 
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Prin compatibilitate, în general, înţelegem capacitatea a două sau mai 
multe componente ale echipamentelor sau materialelor ca să existe sau să 
funcţioneze în acelaşi sistem sau mediu, fără a produce interferenţe reciproce. 
Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte compatibilitatea ca fiind 
proprietatea unui sistem de relaţii de a fi compatibil, părţile sale 
neexcluzându-se una pe cealaltă. 

Principala acţiune care asigură compatibilitatea şi, implicit, 
interoperativitatea este cea de standardizare. Standardele trebuie să satisfacă 
integral cerinţele de interoperabilitate impuse de acţiunile militare naţionale şi 
multinaţionale, asigurând compatibilitatea informaţional-decizională, operaţională 
şi tehnică. 

Standardele militare din domeniul tehnic completează şi dezvoltă 
corespunzător cerinţele războiului, precum şi standardele elaborate de 
organismele naţionale şi internaţionale de standardizare civile. 

Compatibilitatea în cadrul sistemelor de comunicaţii şi informatice se 
realizează prin interfeţe tehnice, ce definesc caracteristicile funcţionale, 
electrice şi fizice, necesare pentru asigurarea schimbului de informaţii între 
diferite noduri ale sistemului de comunicaţii şi informatic al unei structuri 
militare şi al acesteia cu mediul exterior. 

O formă deosebită de compatibilitate o reprezintă compatibilitatea 
electromagnetică. 

Dezvoltarea fără precedent, în domeniul sistemelor electronice şi 
electrice cu diverse destinaţii, a condus la aglomerarea spectrului 
electromagnetic cu semnale deosebit de utile în dezvoltarea societăţii, dar şi la 
apariţia unor perturbaţii care afectează funcţionarea normală a 
echipamentelor, poluează mediul înconjurător şi afectează organismele vii. 

Necesitatea acută a asigurării compatibilităţii electromagnetice s-a 
resimţit după deceniul şapte al secolului trecut, când spectrul electromagnetic 
de bază a fost în întregime repartizat, iar bruiajul neintenţionat a început să 
aibă o influenţă simţitoare asupra lucrului multor mijloace electronice militare 
şi civile. 

Din acest motiv, compatibilitatea electromagnetică s-a impus ca 
disciplină ştiinţifică4 dinamică, cu menirea de a găsi soluţii pentru prezentarea 
calităţilor mediului electromagnetic. 

Aptitudinea echipamentelor de a funcţiona satisfăcător, în mediul lor 
electromagnetic, fără a produce, ele însele, perturbaţii electromagnetice 
intolerabile pentru alte echipamente din mediul respectiv poartă denumirea de 
compatibilitate electromagnetică. 
                                                 
4 Gheorghe Boaru, Sisteme informaţionale militare, Curs 8, Universitatea Naţională de 
Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007, p. 4. 
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În lucrările de specialitate se întâlnesc şi alte definiţii, astfel: 
- capacitatea unui aparat, echipament, dispozitiv, sistem electric sau 

electronic de a-şi realiza cerinţele funcţionale la parametrii 
proiectaţi, într-un mediu cu niveluri perturbative precizate şi de a nu 
genera perturbaţii proprii, peste nivelurile admise, influenţând 
mersul normal al celorlalte elemente similare;5  

- coexistenţa neconflictuală a emiţătoarelor şi receptoarelor de energie 
electromagnetică; 

- abilitatea unui aparat, echipament sau sistem de a funcţiona 
satisfăcător în mediul electromagnetic, fără a introduce perturbaţii 
electromagnetice asupra a orice există în acest mediu6. 

 
Asigurarea compatibilităţii electromagnetice a mijloacelor electronice 
Compatibilitatea constituie un stadiu superior al interoperabilităţii, 

când toate elementele organizatorice, de structură, comandă, comunicaţii, 
calculatoare, informaţii, precum şi cele tehnice şi logistice sunt organizate 
după standarde, principii, metodologii şi proceduri unice, cu folosirea unor 
tehnici compatibile, astfel ca eficienţa acţiunilor militare să fie maximă. 

Asigurarea compatibilităţii electromagnetice presupune: aplicarea 
strictă a gestionării spectrului electromagnetic; proiectarea sistemelor, 
echipamentelor şi componentelor care să asigure funcţionarea acestora fără 
interferenţe; concepte şi doctrine clare care să crească eficienţa operaţională.  

La evaluarea compatibilităţii electromagnetice se folosesc două 
concepte principale, astfel: interferenţele şi susceptibilitatea7. Primul concept 
apreciază efectele energiei electromagnetice nedorite asupra funcţionării 
normale a circuitelor din diferite echipamente care o absorb, iar cel de-al doilea 
determină capacitatea unui sistem sau aparat electronic de a funcţiona în prezenţa 
perturbaţiilor electromagnetice, fără afectarea performanţelor stabilite. 

Prin perturbaţie electromagnetică se desemnează orice fenomen 
electromagnetic care poate degrada funcţionarea echipamentelor sau produce 
efecte negative asupra organismelor vii şi materialelor inerte8. O perturbaţie 
electromagnetică poate fi un zgomot electromagnetic, un semnal nedorit sau o 
modificare a însuşi mediului de propagare. Perturbaţiile electromagnetice pot 
fi reversibile (de exemplu, pierderea temporară a legăturii radio în diferite 
game de frecvenţe, la traversarea unor zone cu linii de înaltă tensiune sau 
                                                 
5 Ibidem. 
6 NATO Glossary of Term and Definitions, AAP-6 (2008) p. 2E2. 
7 Susceptibilitatea = capacitatea de a primi oarecare modificări sub influenţa acţiunilor 
exterioare, conform Dicţionarului de neologisme, Ediţia a III-a, Bucureşti, 1978, p.1047. 
8 *** Electronic Warfare, Joint Publication 3-13.1, 25 January 2007, p.GL-8. 
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pierderea temporară a inteligibilităţii comunicărilor telefonice), sau 
ireversibile (spre exemplu: distrugerea unor componente din aparatura 
electronică prin energii înalte produse pe cale naturală sau artificială). 

Prin interferenţă electromagnetică se înţelege orice perturbare care 
întrerupe, obstrucţionează, modifică sau limitează performanţele 
echipamentelor electrice sau electronice. Aceste perturbaţii pot fi induse 
intenţionat, în unele forme ale războiului electronic sau neintenţionat, ca 
urmare a emisiilor secundare şi a fenomenului de intermodulaţie. În 
concluzie, interferenţele electromagnetice reprezintă orice semnal sau emisie, 
radiat(ă) în spaţiul liber sau transmis(ă) prin cabluri de alimentare sau de 
semnal, care periclitează funcţionarea radionavigaţiei sau a altor echipamente 
de siguranţă, sau care deteriorează grav, blochează sau întrerupe, în mod 
repetat, un serviciu de comunicaţii radio autorizat. Serviciile de comunicaţii 
radio includ, fără a se limita la acestea: transmisiile radio comerciale, 
transmisiile de televiziune, serviciile de telefonie mobilă, transmiterea 
semnalelor radar, serviciile de control al traficului aerian, serviciile de tip 
pager şi serviciile de comunicaţii personale. Serviciile radio autorizate 
împreună cu cele neautorizate contribuie la formarea mediului 
electromagnetic, în toată complexitatea sa. 

În esenţă, interferenţele electromagnetice, de natură exterioară, sunt 
cauzate de marea aglomerare a echipamentelor electronice pe spaţii mici, de 
necesitatea lucrului acestora în game apropiate de frecvenţe, de nivelurile 
mari ale puterilor emiţătoarelor şi sensibilităţile ridicate ale instalaţiilor de 
recepţie, precum şi de unele măsuri organizatorice greşite, referitoare la 
alegerea poziţiilor şi repartizarea frecvenţelor. 

Un factor determinant în asigurarea compatibilităţii electromagnetice îl 
reprezintă managementul şi monitorizarea spectrului electromagnetic. 

Managementul spectrului reprezintă un ansamblu de proceduri 
administrative, ştiinţifice şi tehnice necesare unei operări eficiente a 
echipamentelor electronice şi serviciilor aferente, fără a se cauza influenţe 
periculoase. Scopul managementului spectrului electromagnetic este de a crea 
cadrul maximizării eficienţei spectrului şi de a micşora influenţele. 

Gestionarea spectrului electromagnetic, inclusiv pe timpul executării 
operaţiilor de apărare aeriană, implică planificarea, coordonarea şi 
administrarea utilizării acestuia prin proceduri operaţionale, administrative şi 
tehnice. Obiectivul gestionării spectrului electromagnetic este de a permite 
sistemelor electronice să lucreze la posibilităţile maxime, în mediul dat, fără a 
produce sau suferi interferenţe inacceptabile. 

În scopul asigurării compatibilităţii electromagnetice, a mijloacelor 
electronice utilizate în Forţele Aeriene, consider că este necesar să se 
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determine influenţele posibile dintre mijloacele radioelectronice proprii, să se 
stabilească sursele perturbatoare şi, pe baza analizei mediului 
electromagnetic, să se întreprindă măsurile organizatorice şi tehnice necesare.  

În principiu, compatibilitatea electromagnetică, se realizează prin: 
dispunerea judicioasă în teren şi respectarea regulilor de instalare a 
mijloacelor electronice, stabilirea ordinii de lucru şi a timpului de funcţionare 
a acestora, repartiţia corectă a frecvenţelor de lucru pentru fiecare tip de 
mijloc (sistem) electronic, folosirea antenelor cu efect directiv, atenuarea 
emisiunilor secundare, utilizarea instalaţiilor de protecţie împotriva bruiajului, 
micşorarea timpului de lucru pe emisie etc. 

Consider, de asemenea, necesară completarea măsurilor organizatorice 
şi tehnice, de asigurare a compatibilităţii electromagnetice, cu unele acţiuni de 
control radioelectronic, care să se execute în scopul descoperirii şi analizei 
indicilor de demascare a lucrului mijloacelor radioelectronice proprii, 
verificării zonelor posibile de cercetare de către inamic şi eficacităţii măsurilor de 
mascare radioelectronică, descoperirii oportune a surselor de bruiaj neintenţionat 
şi luarea măsurilor pentru eliminarea sau reducerea acestora. 

Mediul electromagnetic asigură mediul de lucru pentru: comunicaţii, 
formarea imaginilor radar, electrono-optice şi infraroşii, cercetarea semnalelor 
(SIGINT) şi acţiunile de război electronic. 

Folosirea spectrului electromagnetic în scopuri civile sau militare este 
constrânsă de o serie de factori, ce decurg din convenţiile internaţionale 
privind utilizarea frecvenţelor sau din caracteristicile fizice ale undelor 
electromagnetice. Aşadar, pentru a evalua modul în care mediul 
electromagnetic va afecta operaţiile aeriene de apărare a teritoriului naţional, 
se impune a fi analizaţi următorii factori: 

• Utilizarea militară a benzii de unde infraroşii, determinată de faptul 
că în funcţie de temperatura lor obiectele emit o cantitate variabilă de energie 
electromagnetică în banda radiaţiei infraroşii. Senzorii în infraroşu sunt, prin 
urmare, capabili să deosebească obiectele bazându-se pe temperatura lor 
relativă şi au numeroase aplicaţii militare, cum ar fi: dispozitivele de 
observare pe timp de noapte, dispozitivele de achiziţie a ţintelor, aparatura de 
detecţie a lansărilor şi aparatura specifică cercetării. Când sunt utilizaţi 
împreună cu alte mijloace (de supraveghere, de recunoaştere, de cercetare 
etc.), senzorii în infraroşu pot deveni instrumente valoroase atât pentru forţele 
amice, cât şi pentru adversari. Evaluând capabilităţile şi limitele diferitelor 
tipuri de senzori în infraroşu putem determina vulnerabilităţile noastre şi ale 
adversarilor şi putem sprijini planificarea acţiunilor de înşelare. 

• Utilizarea militară a imaginilor multispectrale şi hiperspectrale care 
asigură un nivel net superior de informaţii, faţă de imaginile tradiţionale 
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pancromatice, prin colectarea energiei electromagnetice reflectată sau emisă, 
simultan până la 10 benzi spectrale. Imaginile hiperspectrale (HSI) asigură o 
şi mai mare cantitate de informaţii prin colectarea simultană a energiei 
electromagnetice în plaja a 20-299 de benzi spectrale discrete. Imaginile multi 
şi hiperspectrale permit analiza profilurilor spectrale, din zona de operaţii, în 
vederea identificării caracteristicilor militare importante a suprafeţei, 
îndeosebi posibilităţile de camuflaj, mascare şi înşelare.  

• Directivitatea undelor radio, întrucât o undă radio, în mod normal, se 
propagă de-a lungul liniei vizibilităţii directe a unui transmiţător, dar îşi poate 
schimba direcţia ca rezultat al reflexiei, refracţiei sau difracţiei. Reflexia 
undelor radio face posibilă extinderea distanţei eficace a echipamentelor de 
comunicaţii, prin devierea undelor indirecte de către ionosferă, şi a radarelor 
care vor detecta şi localiza obiectele prin recepţionarea energiei reflectate. 
Undele radio refractate (curbate la trecerea  lor prin atmosferă) pot fi grupate 
într-un canal troposferic şi transmise la câteva mii de kilometri. Aşa cum 
cantitatea de unde refractate creşte, în acelaşi fel creşte şi frecvenţa radio, 
refracţia troposferică este maximă la frecvenţe mai mari de 50 MHz. În sens 
contrar, o difracţie a undelor radio (abilitatea de a se curba în jurul unui obiect 
solid) este mai mare la frecvenţe joase. În anumite cazuri, prin utilizarea unei 
puteri mari şi a unei frecvenţe joase la emisie, este posibil pentru undele radio 
să înconjoare Pământul prin difracţie.  

• Atenuarea undelor radio datorită caracteristicilor suprafeţelor care 
afectează semnificativ calitatea comunicaţiilor şi distanţele de comunicare 
obţinute prin utilizarea undelor terestre (unde radio propagate paralel cu 
suprafaţa Pământului). Suprafaţa peste care undele terestre se propagă trebuie 
să aibă caracteristici de conductivitate bune, să nu atenueze foarte mult undele 
radio astfel încât să ducă la imposibilitatea folosirii lor de către tehnica de 
comunicaţii.  

• Interferenţele radio pot fi rezultatul unor cauze naturale sau 
provocate de om. Spre exemplu, la tropice, unde furtunile sunt dese, nu te poţi 
bizui pe comunicaţiile pe unde terestre cu frecvenţe joase, în schimb poţi pune 
bază pe comunicaţiile pe undele reflectate de frecvenţă foarte înaltă. 
Dimpotrivă, în regiunile polare unde furtunile sunt rare, undele refractate sunt 
grav afectate de distorsiunile magnetice şi comunicaţiile pe timpul operaţiilor 
militare au loc mai mult pe undele terestre de joasă frecvenţă. Interferenţele 
produse de om pot fi intenţionate, ca în cazul bruiajului, sau neintenţionate, ca 
în cazul suprapunerii mai multor frecvenţe.  

• Zonele şi distanţele „moarte” generate de undele refractate  
direcţionate spre ionosferă pentru a extinde comunicaţiile peste 4000 km, la 
un „salt”. O zonă de „salt” reprezintă, în principiu, un „spaţiu mort” de 
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comunicaţii între transmiţător şi punctul unde undele refractate se întorc pe 
sol. Mărimea unei astfel de zone este dată de frecvenţa undelor refractate şi de 
caracteristicile permanent schimbătoare ale ionosferei. 

Evaluarea efectelor mediului electromagnetic asupra operaţiilor 
militare executate pe teritoriul naţional trebuie să fie realizată de birourile 
specializate din cadrul J2 şi J3 ale Statului Major General.  

În viitor se prevede înfiinţarea unei structuri specializate (de genul 
unui stat major) în operaţii electromagnetice care va fi răspunzătoare de 
gestionarea eficientă a mediului electromagnetic, prin asigurarea imaginii 
unice a operaţiei, de la nivel tactic până la nivel strategic, de asigurarea 
flexibilităţii şi calităţii sistemului de comunicaţii/legături de date, de protecţia 
electronică a forţelor, platformelor şi raioanelor, de planificarea, 
direcţionarea, coordonarea şi darea ordinului de atac electromagnetic.  

Acest „Stat Major pentru Operaţii Electromagnetice” se presupune că 
va garanta forţelor proprii dominaţia asupra mediului electromagnetic, în timp 
şi spaţiu, pentru a asigura obţinerea succesului în luptă. 

Mediul modern de semnale reprezintă elementul cheie în definirea 
sistemului de război electronic care să îndeplinească cerinţele operaţionale 
actuale. Scenariile electromagnetice se schimbă în funcţie de locul geografic 
concret supravegheat şi de echipamentul pe care-l au forţele amice şi cele 
potenţial adversare, precum şi cele neutre sau ale căror intenţii şi loialităţi nu sunt 
bine definite. Tendinţa este reprezentată de semnalele mai dificil de interceptat, 
modulaţiile complexe şi o mare densitate spectrală într-un spaţiu relativ finit. 

Mediul electromagnetic, conform opiniei specialiştilor străini9, a devenit 
mediu operaţional. De controlul energiei electromagnetice depinde protecţia 
forţelor şi a platformelor aeriene şi terestre, majoritatea capabilităţilor C4ISR, 
abilitatea de a naviga, comunica şi desfăşura operaţii militare. 

În scopul de a opera la toate altitudinile, în orice moment Forţele 
Aeriene vor fi nevoite să utilizeze sistemele de război electronic pentru a se 
apăra împotriva senzorilor şi sistemelor de descoperire/identificare, dirijare şi 
control specifice rachetelor sol-aer (sisteme electronice, electrono-optice, în 
infraroşu şi ultraviolet), radarelor şi sistemelor electrono-optice ale artileriei 
antiaeriene, aeronavelor care utilizează energia electromagnetică, rachetelor 
antiradiaţie sau aer-aer, radarelor şi sistemelor C2 de orice tip, dispuse la 
bordul aeronavelor sau la sol.  

În figura 1, pentru o înţelegere mai bună a procesului de asigurare a 
compatibilităţii electromagnetice, pe timpul executării operaţiilor aeriene, am 
prezentat un algoritm de asigurarea a acesteia. 

                                                 
9 *** Electronic Warfare, Joint Publication 3-13.1, 25 January 2007. 
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Fig. 1  Algoritmul de asigurare a compatibilităţii electromagnetice 
 
Aşa cum reiese şi din cele arătate anterior, obiectivul principal al 

compatibilităţii electromagnetice, în opinia unor specialişti10, îl constituie 
stabilirea măsurilor ce trebuie luate, la nivelul generatorilor, receptorilor şi 
mediilor de propagare pentru a elimina sau a reduce perturbaţiile. 

Asigurarea compatibilităţii electromagnetice, la nivelul forţelor 
aeriene, pe timpul executării unor operaţii de apărare aeriană a teritoriului 
naţional, va fi vitală în soluţionarea unor situaţii legate de: 

• eliminarea interferenţelor electromagnetice între echipamentele 
electronice. Structura de război electronic din cadrul centrului operaţional 
rezolvă sau minimizează efectele neasigurării compatibilităţii electromagnetice 
prin cooperare cu celelalte compartimente ale statului major. În situaţia când 
nu se ajunge la un acord, A3 ia decizia asupra sistemului electronic sau de 
armament care are prioritate în operaţie şi prin urmare, modul de asigurare a 
compatibilităţii electromagnetice trebuie să respecte această cerinţă. 
                                                 
10 Gruia Timofte, Constantin Mincu, Compatibilitatea sistemelor radioelectronice, Editura 
Olimp, 1999, p.132. 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 395

• bruierea executată de mijloacele de atac electronic proprii. Evitarea 
acţiunii bruiajului asupra mijloacelor electronice proprii/aliate se realizează 
prin cooperarea cu celelalte compartimente de planificare, inclusiv cu cele 
aliate sau din coaliţia multinaţională. Planurile de operaţii prevăd existenţa 
unei autorităţi de control a bruiajului, care realizează cooperarea şi 
eliminarea interferenţelor generate prin bruiaj. 

• întreruperea lucrului sistemelor de comunicaţii. În momentul când 
apare o întrerupere în sistemul de comunicaţii propriu, se iau următoarele 
măsuri: 

– raportarea imediată a evenimentului la autoritatea de gestionare a 
spectrului electromagnetic şi autoritatea de control a bruiajului; 

– transmiterea ordinului de încetare a bruiajului, în situaţia când 
acesta afectează îndeplinirea unei misiuni importante. 

Raportarea întreruperii se face ierarhic, folosind un mesaj cu format 
prestabilit.  

• rezolvarea la nivelul statului major a situaţiilor legate de 
asigurarea compatibilităţii electromagnetice. În situaţia în care autoritatea de 
gestionare a spectrului stabileşte că sursa de interferenţă (întrerupere) nu este 
un mijloc de atac electronic propriu, A6 are posibilitatea de a modifica 
tabelele de alocare a frecvenţelor sau planurile de comunicaţii. Dacă 
interferenţa provine de la un mijloc de atac electronic propriu, raportul 
trebuie înaintat la structura de război electronic pentru rezolvarea conflictului 
de frecvenţă. 
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Principiile războiului se situează la nivelul politico-militar între decizia 
politică şi strategia punerii ei în aplicare. Principiile războiului în secolul XXI 
constituie repere importante în investigarea şi înţelegerea acestui fenomen, care 
se regăseşte în constante ce îi dau durabilitate, continuitate şi forţă. 

 
The principles of the war in the 21st century are important aims in 

investigating and understanding this phenomenon can be seen in constants that 
give it durability, continuity and power. The principles of the war are situated 
at the military-political level, between the political decision and the strategy of 
putting it into practice. 

 
 
Cuvinte cheie: durabilitate, continuitate, forţă, modularitate, adaptabilitate, 

rezistenţă operaţională. 
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Planificarea acţiunilor militare este un proces coordonat la nivelul 

comandamentelor şi presupune un anume comportament organizaţional 
specific diverselor situaţii operaţionale pentru a elabora cursul de acţiune 
optim, în vederea îndeplinirii cu succes a misiunii. Planificarea, ca secvenţă a 
procesului de conducere, constituie, de cele mai multe ori, un element esenţial 
pentru procesul de comandă şi control. Responsabilitatea de a planifica este 
implicită pe linia comenzii, care, la rândul ei, presupune atât conducerea 
operaţiilor curente, cât şi planificarea operaţiilor viitoare. 
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Din punct de vedere comportamental, comanda şi controlul pot fi 
definite ca fiind procese de adaptare a structurilor militare la mediul 
operaţional specific, de regulă, în continuă schimbare, pe baza unei planificări 
optime, de punere în aplicare a unui set de măsuri necesar a fi adoptate pentru 
îndeplinirea obiectivelor stabilite şi a misiunii. 

Deşi războiul, ca luptă armată, este din ce în ce mai puţin popular şi se 
încearcă descurajarea sau chiar eliminarea lui (cel puţin în plan regional şi 
zonal), nu există nici o şansă ca el să fie exclus din spectrul fenomenologiei 
sociale. De aceea, în viitor, el va îmbrăca forme de manifestare extrem de 
diferite, de la cele care ţin de acţiuni punctiforme, de impunere sau de 
descurajare, la acţiuni politice, economice, diplomatice, informaţionale etc. şi 
la cele care vizează spaţiul cosmic, clima, natura biologică şi psihologică a 
fiinţei umane, dar mai ales comportamentul organizaţional şi operaţional de 
reprimare a acestuia. 

Ritmul transformărilor capabilităţilor militare este prognozat “a creşte 
substanţial în următorii douăzeci de ani”1. Capacităţile high-tech aferente 
procesului de targeting vor suferi o sporire a razei de acţiune, a nivelului de 
sofisticare tehnologică şi a gamei întrebuinţării, paralel cu expansiunea 
utilizării tehnologiei, încă secrete (stealth) pentru unele state. Senzorii şi 
“reţelele de luptă” vor continua să crească în capacitate şi sofisticare, 
sistemele fără pilot devenind componente indispensabile tuturor structurilor şi 
categoriilor de forţe, de unde necesitatea unor modificări în „reţetele” 
comportamentale care să răspundă acestor deziderate. 

Aceste evoluţii de esenţă în întrebuinţarea ultimelor tehnologii la 
nivelul armatelor statelor din Uniunea Europeană, ale SUA, şi nu numai, vor 
avea ca răspuns din partea adversarilor o componentă simetrică – prin 
producerea şi întrebuinţarea aceloraşi tehnologii şi o componentă asimetrică 
bazată pe capacităţi ofensive sau defensive, disruptive sau pe utilizarea unor 
sisteme performante de protecţie a Forţei la distanţe mari, pe baza rachetelor 
balistice/ cu rază medie de acţiune.  

Competiţia asimetrică poate da naştere, astfel, la tactici, tehnici şi 
proceduri (TTPs) de acţiune care se vor concentra pe interzicerea accesului în 
zone sau în regiuni prin întrebuinţarea unor “reţele antiacces/interzicerea 
accesului”, care să reprezinte factorul determinant în obţinerea dominaţiei şi a 
controlului zonelor în teatrele de operaţii. 

Forţele întrunite, cu structură şi dotare diferite, în funcţie de specificul 
misiunii, trebuie să acţioneze în multiple direcţii şi domenii pentru atingerea 
scopurilor operaţiilor. Cele trei domenii de bază sunt: domeniul fizic – spaţiul 
                                                 
1 Michael G. Vickers, Robert C. Martinage, Revolution in War, Center for Strategic and 
Budgetary Assessments, decembrie 2004, p. 63. 
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terestru, aerian, maritim, submarin şi cosmic, domeniul virtual – spaţiul 
cibernetic de operare, domeniul resurselor umane – latura socială, morală şi 
cognitivă, dar mai ales comportamentală. 

 Caracteristicile definitorii ale acestei forţe a viitorului vor fi 
desemnate prin conceptele de armonizare, flexibilitate, modularitate, 
adaptabilitate, rezistenţă operaţională, precizie, rapiditate, agilitate, letalitate, 
precum şi prin caracterul expediţionar, care pot fi tot atâtea trăsături 
comportamentale individuale, organizaţionale sau operaţionale. 

Spaţiul de luptă al viitorului extinde conceptul de conflict armat prin 
plasarea aspectelor organizaţionale şi operaţionale într-un context mai larg, 
care include elemente de ordin politic, economic, social, demografic, juridic, 
normativ, tehnologic, dar şi ecologic. 

Adversarii vor întrebuinţa complexitatea, ambiguitatea şi asimetria, 
într-un ansamblu „ciudat” de comportament specific acţiunilor teroriste,  
pentru descurajarea şi împiedicarea unei intervenţii externe (de exemplu, 
intervenţiile americane din Afganistan sau Irak), iar în situaţia în care acestea 
eşuează, se vor baza pe evitarea angajării în operaţii decisive şi campanii 
prelungite în scopul atingerii obiectivelor stabilite. Pentru aceasta vor utiliza 
orice mijloace, începând de la cele de război informaţional până la cele 
diplomatice, de exemplu, invocarea paradigmelor “legaliste” ONU, atacurile 
provocatoare, scuturile umane etc. 

Confruntarea asimetrică şi comportamentul organizaţional şi 
operaţional specific sunt o realitate neechivocă a epocii moderne, a 
decalajelor tehnologice uriaşe, a stării de haos generată de bătălia pentru 
resurse şi pentru reconfigurarea centrelor de putere. Asimetria este dată, spre 
exemplu, în viziunea americană, pe de o parte, de o axă a răului, din care fac 
parte ţări care adăpostesc terorismul, care ameninţă cu proliferarea armelor de 
distrugere în masă, care nu prezintă garanţii, în sensul că pot controla 
violenţa, care se opun procesului de democratizare a lumii şi de constituire a 
unei noi ordini mondiale şi, pe de altă parte, de existenţa unui eşalon al ţărilor 
înalt tehnologizate, care au responsabilităţi (sau îşi asumă responsabilităţi) în 
ceea ce priveşte gestionarea crizelor şi menţinerea unui mediu de securitate 
care să prevină confruntările armate majore.  

Teoreticienii militari definesc războiul asimetric ca fiind un conflict ce 
deviază de la norme sau o abordare indirectă a adversarului, având ca rezultat 
un dezechilibru al forţelor implicate în conflict, avantaj materializat, practic, 
într-o încercare de contrabalansare a unui anumit tip de superioritate a 
adversarului, de regulă, superioritate tehnologică sau chiar numerică. 

Asimetria şi comportamentul asimetric reflectă, de asemenea, noul 
mediu de securitate şi nivelul actual al forţelor armate sau, cu alte cuvinte, 
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noul stil de ducere a războiului în secolul XXI, un stil care a devenit mai 
complex şi mult mai dificil de definit şi de stăpânit. 

Între caracteristicile specifice mediului de securitate actual şi cel din 
viitor se pot enumera: eliminarea monopolului statelor asupra declanşării şi 
ducerii războiului – transformare radicalizată la 1648 (Pacea de la Westfalia); 
forţele armate post-război rece sunt întrebuinţate mai mult ca instrumente ale 
diplomaţiei sau pentru “export de stabilitate” decât pentru angajarea în acţiuni 
de luptă clasice; structurile militare depind într-o măsură tot mai mare de 
înalta tehnologie care, în acelaşi timp, poate fi achiziţionată şi de 
inamici/adversari; reţelele de computere şi Internetul oferă adversarilor 
posibilităţi mărite de comandă şi control; războaiele viitorului vor fi cele în 
care beligeranţii sunt, în principal, actori nonstatali ce vor desfăşura acţiuni de 
luptă nonlineare cu structuri/grupuri reduse; compararea conflictelor actuale şi 
ale viitorului cu o ciocnire a civilizaţiilor; războiul de generaţia a 4-a, cu tacticile, 
tehnicile şi procedurile sale specifice reprezintă un conflict antagonist al ideilor 
şi tehnologiei care încearcă să inducă o stare de anarhie globală. 

Tendinţa vizibilă de evoluţie continuă a terorismului de la cel caracteristic 
secolului XX, sponsorizat politic de unele state, în general totalitare, către reţele 
teroriste transnaţionale, cu scopuri din ce în ce mai diverse, avantajate de 
existenţa şi întrebuinţarea tot mai largă a tehnologiei informaţionale 
ultraperformante, se va accentua în primele decade ale acestui secol. 

De fapt, asistăm la un fenomen de globalizare a terorismului. Tacticile, 
tehnicile şi procedurile teroriste vor deveni din ce în ce mai sofisticate şi 
proiectate să realizeze pierderi masive prin creşterea letalităţii atacurilor. 
Realitatea noului mediu de securitate influenţează, bineînţeles, şi modul de 
întrebuinţare a forţelor armate, care vor avea un rol deosebit în menţinerea 
echilibrului de securitate în diferite regiuni ale lumii.  

Astfel, la nivel operaţional, se poate aprecia că efectele urmărite prin 
aplicarea unor tactici, tehnici şi proceduri asimetrice se materializează atât în 
impactul psihologic major în rândul militarilor şi al populaţiei civile, 
îndeosebi asupra comportamentului acestora, cât şi în realizarea surprinderii. 

La acest nivel operativ, se poate aprecia clar eficacitatea acţiunilor 
asimetrice, în special când sunt cuplate cu realizarea surprinderii, deoarece 
rezultatele sunt disproporţionate, ca efect şi impact emoţional-psihologic, cu 
nivelul resurselor alocate atingerii efectelor respective. 

La nivel tactic, este pregnantă schimbarea efortului de aplicare a 
loviturilor dinspre front în adâncime şi de identificare a punctelor tari ale 
inamicului, precum şi întrebuinţarea lor chiar împotriva acestuia. De aceea, în 
scopul diminuării, limitării sau eliminării efectelor tacticilor, tehnicilor, 
procedurilor şi acţiunilor asimetrice ne este necesară o atitudine de 
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permanentă regândire şi adaptare a propriilor tactici, tehnici şi proceduri de 
întrebuinţare a forţelor proprii, a comportamentului în câmpul de luptă 
precum şi pregătirea psihologică pentru luptă a militarilor, iar în plan 
doctrinar, avem nevoie de o schimbare de paradigmă nu numai în abordarea 
războiului, ca fenomen social, ci şi în dotarea şi instruirea trupelor. 

Principiile războiului în secolul XXI constituie repere importante în 
investigarea şi înţelegerea acestui fenomen, care se regăseşte în constante ce îi 
dau durabilitate, continuitate şi forţă, pun temelia oricărei acţiuni, ajută la 
planificarea, conducerea şi evaluarea acţiunilor, la identificarea, stabilirea şi 
eşalonarea corespunzătoare a priorităţilor componentelor acţiunii militare. 

De asemenea, acestea sunt direcţii de organizare şi de desfăşurare a 
acţiunii militare, de stabilire a unui comportament specific adecvat, funcţii şi 
efecte ale gândirii proiective şi ale capacităţii de a organiza şi a executa cu 
succes o acţiune militară sau nonmilitară. 

Principiile războiului se situează la nivelul politico-militar, între 
decizia politică şi strategia punerii ei în aplicare, şi se configurează după 
exigenţele de ordin acţional/comportamental ale organismului militar şi 
realităţile spaţiului de luptă, fiind elemente de substanţă ale artei militare. 

În investigarea şi cunoaşterea principiilor războiului, şi a principiilor 
comportamentului organizaţional şi operaţional, sunt întrebuinţate două 
componente, cea analitică, fundamentată pe decelarea şi investigarea 
principiilor care au guvernat pregătirea şi ducerea diferitelor războaie, de-a 
lungul timpurilor, iar cealaltă, cognitivă, care constă în înţelegerea structurii 
acţiunii militare, a teoriei şi practicii militare, a ştiinţei principiilor care se 
distribuie într-un perpetuum strategie – artă operativă – tactică, caracteristice 
fiind complementaritatea şi interdependenţa2.  

Numai împreună pot duce la cunoaşterea filosofiei războiului, la 
configurarea şi proiectarea dinamicii principiilor războiului şi a conflictului 
armat. 

Principiile călăuzitoare sunt importante pentru orice organizaţie 
militară, prin faptul că formează un model ce serveşte ca fundament 
membrilor săi pentru acţiune şi gândire, pentru comportamentul 
organizaţional şi operaţional specific. În ansamblul doctrinei militare, 
principiile războiului au menirea de a forma paradigma referitoare la ştiinţa şi arta 
militară. Conţinutul principiilor războiului în era bazată pe revoluţia în afacerile 
militare şi pe transformarea acestora, trebuie formulat cu grijă, astfel încât, cei 
cărora li se adresează să înţeleagă logica şi funcţionalitatea acestora în lumina 
evoluţiilor tehnologice şi a cerinţelor mediului de securitate contemporan.  
                                                 
2 Gl.bg.(r.) dr. Gheorghe Văduva, Principii ale războiului şi luptei armate, realităţi şi 
tendinţe, CSSAS, Bucureşti, Editura U.N.Ap., 2003, p. 3. 
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Revoluţia în afacerile militare şi transformarea acestora bazată pe 
evoluţia informaţională a societăţii şi structurilor militare este caracterizată de 
abilitatea şi capacitatea colectării, analizei, procesării şi diseminării unei 
masive cantităţi de informaţii la viteze “de nivel instantaneu”, cu scopul 
ridicării “vălului de ceaţă” al războiului în acţiunile iniţiate şi executate 
asupra oponenţilor, precum şi asupra comportamentului acestora. 

Nu trebuie, totuşi, să uităm că, deseori, s-a dovedit că inovaţia 
operaţională sau schimbările, doctrinare şi comportamentale sunt mai 
importante în dezvoltarea şi transformarea revoluţiei în afacerile militare 
decât însuşi elementul tehnologic.  

Comandanţii spaţiului de luptă al viitorului trebuie să gândească diferit 
asupra conţinutului şi modalităţilor de aplicare a principiilor războiului, 
precum şi asupra comportamentului beligeranţilor. Va fi nevoie de o 
examinare constantă a acestor principii pentru o identificare a elementelor 
definitorii ale evoluţiei acestora – avansul tehnologic, adaptarea de ordin 
conceptual şi tehnologic ale adversarilor potenţiali, aprofundarea componentelor 
ştiinţei militare şi revizuirea strategiilor de securitate şi apărare naţională. 

Pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor politicii de apărare pentru 
care este mandatată, organizarea, înzestrarea, capacităţile operaţionale, conceptele 
doctrinare, comportamentale şi cele operaţionale ale Armatei României trebuie să 
reflecte realităţile unui nou Sistem de securitate la care ţara noastră este parte 
activă, precum şi formele de conflicte armate care se vor produce.  

Cadrul conceptual şi comportamental al viitoarelor acţiuni militare, pe 
care forţele armate le vor desfăşura, este necesar a fi corelat şi relaţionat cu 
evaluările strategice militare pe termen mediu şi lung ale României, ca 
membră a Alianţei Nord-Atlantice, punând în ecuaţie rolul pe care România şi 
l-a asumat pe tabla de şah a securităţii europene şi regionale. 

Abilitatea de a opera eficient în cadrul Alianţei sau al unei coaliţii este 
dependentă de o capacitate rapidă de adaptare conceptuală şi organizaţională. 
Această caracteristică se va constitui într-un factor de succes al acţiunilor, la 
care Armata României va lua parte. 

Făcând o paralelă cu mediul afacerilor, această caracteristică sau, mai 
degrabă, funcţie sistemică va reprezenta motorul schimbării organismului 
militar în societatea informaţională în care trăim, precum şi în cercul mai 
restrâns al transformărilor conceptuale, comportamentale şi organizaţionale 
militare, având ca rezultat o schimbare a modelului organizaţional din “sistem 
militar ierarhizat” în “sistem militar pe bază de reţele”, uşor adaptabil, 
modular, în cadrul căruia descentralizarea internă şi reducerea ierarhizării 
potenţate de funcţia cooperării pe orizontală sunt premise ale robusteţii şi 
versatilităţii unui sistem militar eficient. 
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Acţiunile desfăşurate de coaliţiile internaţionale în războiul global 
împotriva terorismului au relevat şi alte tendinţe interesante în utilizarea altor 
componente societale comportamentale în aceste operaţiuni, ajungându-se ca 
firme private de securitate, protecţie, pază sau specializate în alte domenii, 
precum cel informaţional, să aibă o pondere destul de mare în eforturile 
postconflict sau în cele de stabilizare. Astfel, nu este dificil de evaluat care va 
fi calea de urmat în desfăşurarea acţiunilor militare – probabil, în câţiva ani, 
vor fi denumite acţiuni cu caracter militar, tocmai pentru a include ca actori 
legitimi în aplicarea forţei armate şi firmele private (vezi implicarea 
organizaţiilor nonguvernamentale şi a firmelor private în Afganistan şi Irak), 
de aici rezultând o altă caracteristică a viitoarelor conflicte armate – aşa-zisa 
privatizare a războiului sau “franşizarea războiului”. 

Abordând desfăşurarea războaielor sau a conflictelor armate în această 
manieră, guvernele vor evita presiunile politice induse de opinia publică în 
privinţa pierderilor suferite de armate pe câmpurile de luptă – un exemplu 
concludent de reacţie a opiniei publice este cazul agentului de pază român 
care şi-a pierdut viaţa în Irak. Într-un timp relativ scurt, acest “subiect de 
presă” a ieşit din actualitate, comparativ cu evenimentele în urma cărora au 
căzut victime cei trei militari români din Afganistan, în cursul anului 2006. 
Cealaltă latură a acestei tendinţe a fost vizibilă încă din anii ’90, în Balcani şi 
în Africa (Somalia, Ruanda, Congo etc.), luând în considerare existenţa unor 
facţiuni luptătoare conduse de “lorzi ai războiului”, finanţate din bani privaţi, 
contrabandă, teroare, crime etc. 

Crimele împotriva umanităţii, războiul şi conflictele locale (aşa-zisele 
războaie mici) sau, probabil, dezastre megateroriste reprezintă ameninţări ce 
trebuie să stea în atenţia şi în analiza factorilor decidenţi la nivel naţional, 
aliat şi internaţional. Lupta eficientă împotriva acestor “războinici-terorişti” 
de generaţia a 4-a se va duce adoptând, în primul rând, o strategie preemptivă, 
pe minimizarea efectelor unor posibile atacuri prin surprindere şi prin 
adoptarea unor măsuri de subminare a moralului şi dislocarea strucutural-
organizaţională a viitorilor adversari.  

Este necesară ajustarea structurilor de asigurare a securităţii naţionale, 
astfel încât să fie în măsură să facă faţă ameninţărilor, să le înţeleagă şi să 
găsim propriile căi de distrugere a acestora, cu alte cuvinte să ne schimbăm 
comportamentul operaţional specific. În acest efort conjugat, factorul militar 
nu reprezintă decât o secvenţă într-un angrenaj ce trebuie dimensionat şi 
coordonat la nivel naţional, guvernamental şi aliat, pentru a ne asigura 
securitatea, în context aliat. 

Astfel, printre măsurile tipului de răspuns comportamentul specific ce 
poate fi abordat se pot enumera, într-o ordine aleatorie şi neexhaustivă, 
următoarele: 
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• adaptarea organizaţională a structurilor militare şi îmbunătăţirea 
sistemelor de armament, în sensul renunţării la sisteme cu putere de 
foc mare şi al adoptării unor soluţii high-tech, al întrebuinţării de 
trupe uşoare, mobile, flexibile, modulare şi mai bine instruite; 

• adaptarea şi transformarea, de ordin doctrinar, a concepţiei Armatei 
României de ducere a acţiunilor militare în condiţii de asimetrie 
accentuată, primul pas necesar fiind elaborarea doctrinei militare 
a României; 

• acţiunile preemptive; 
• informaţia – întrebuinţată ca un factor de putere în cadrul acţiunilor 

preemptive; 
• câştigarea “bătăliilor pentru minţi şi inimi” – operaţii informaţionale 

eficace; 
• dezorganizarea şi reducerea capacităţii acţionale a adversarului prin 

controlul imigraţiei ilegale şi al fluxului monetar al celulelor 
teroriste; 

• diplomaţia activă şi cooperarea internaţională; 
• măsurile de apărare permanentă a obiectivelor economice, culturale, 

guvernamentale sau de altă natură împotriva unor atacuri prin 
surprindere; 

• menţinerea unui moral ridicat şi a unui comportament adecvat al 
populaţiei şi trupelor participante la asemenea acţiuni şi adoptarea 
unor măsuri specifice de către factorii responsabili, în scopul  
evitării panicii; 

• conştientizarea şi pregătirea specifică în acest domeniu a factorilor 
de decizie la nivelul autorităţilor locale şi centrale, cu accent pe 
managementul crizelor etc. 

Evoluţia războiului de generaţia a 4-a şi prevalenţa probabilă a 
acţiunilor asimetrice în fizionomia de ansamblu a conflictelor viitoare implică 
o nevoie crescândă de instruire a trupelor, în sensul formării şi perfecţionării 
unor deprinderi combative, cu accent pe tacticile, tehnicile şi procedurile 
neregulate sau nonlineare, potenţate de capacităţi şi posibilităţi de lovire în 
adâncime, pe întrebuinţarea, pe scară largă, a operaţiilor informaţionale şi 
psihologice, pe dominanta informaţională şi, mai presus de toate, pe 
superioritatea decizională3. 

Deşi abordarea manevrieră a acţiunilor de luptă are o vechime de peste 
80 de ani, evoluţia acestei ultime generaţii şi a viitoarelor conflicte va trebui 
să fie totuşi fundamentată pe alte criterii, noţiuni sau concepte, care pot avea 
                                                 
3 Joint Operations Concepts, U.S. Department of Defense, November 2003, p. 16. 
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ca implicaţii, inclusiv modificări în conţinutul principiilor luptei armate şi ale 
comportamentului organizaţional. În definirea tipurilor de acţiuni ale 
războaielor sau conflictelor armate viitoare, considerăm că doi factori vor 
contribui la înţelegerea fizionomiei acestora.  

Primul factor se constituie ca un învăţământ rezultat din analiza 
primului război din Golf, şi anume faptul că, atunci când lupţi împotriva unor 
armate înalt tehnologizate şi manevriere, nu trebuie să concentrezi forţele în 
poziţii defensive statice sau descoperite, în care sunt uşor de identificat trupele 
proprii şi cele ale inamicului. Dimpotrivă, o modalitate mai eficientă constă în 
concentrarea efortului, dar nu pe direcţii, ci pe obiective, adoptând dispozitive de 
acţiune adaptate spaţiului de luptă integrat, ajungându-se chiar şi la o 
suprapunere a zonelor de acţiune a marilor unităţi şi a unităţilor sau la stabilirea 
elementelor de dispozitiv într-o asemenea manieră, încât, prin fragmentarea 
fizică, să se acţioneze eficient asupra inamicului pe întreaga sa adâncime. 

Al doilea factor este acela că acest tip de război va fi caracterizat de o 
întrebuinţare mult sporită a luptei în mediul urban sau a acţiunilor nonlineare 
(neregulate) însoţite de un comportament organizaţional şi acţional specific, 
într-un mediu acţional şi spaţiu de luptă suprasaturat, cu diferiţi participanţi 
sau actori, cum ar fi: trupele proprii, inamicul sau beligeranţii, facţiunile 
rivale, diferitele grupări ostile sau neutre/necunoscute, reprezentanţii şi agenţii 
ale unor organizaţii internaţionale, guvernamentale sau neguvernamentale. 

În multitudinea factorilor ce pot fi identificaţi ca fiind hotărâtori în 
abordarea cu succes a viitoarelor războaie în care Armata României ar putea fi 
angrenată, considerăm ca fiind prioritari: adoptarea, de către sistemul militar 
românesc, a unei noi filosofii de exercitare a comenzii – tip “mission 
command” cu un comportament organizaţional adecvat,  educarea şi instruirea 
corpului ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în acest spirit; un mai 
mare accent pe manevră, acoperind o plajă largă de manifestare a acesteia, 
plecând de la clasica manevră de forţe, de mijloace şi cea de foc până la 
manevra informaţională; stabilirea rolului operaţiilor informaţionale şi a celor 
psihologice ca reprezentând măsuri standard în paleta măsurilor de asigurare a 
acţiunilor şi de protecţie a trupelor; reducerea dependenţei acţiunilor de un 
sistem logistic centralizat. 

Obiectivul organismului militar faţă de provocările mediului de 
securitate actual trebuie să ia în considerare şi modalităţile de luptă împotriva 
unor posibili adversari – pe care noi îi percepem ca asimetrici, pentru care 
flexibilitatea, mobilitatea şi adaptarea constituie atuuri comportamentale ce le 
permit “să lupte cu armele noastre” împotriva noastră, cu o eficienţă feroce. 
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Repere istorice 
Ca urmare a unor hotărâri majore luate după cel de-al Doilea Război 

Mondial lumea nevăzută a Orientului Arab, dar „vizitată“ prin poveştile 
copilăriei, a ajuns să fie cunoscută direct, prin implicarea în evenimente şi 
indirect, prin consecinţele unor acţiuni desfăşurate în zonă, dar cu implicaţii 
globale. Astfel, decizia de partajare a teritoriului unui popor pentru a crea un 
cămin altuia urmat la scurt timp de un prim război local, o ultimă zvâcnire a unui 
imperiu colonial depăşit de mersul istoriei care a generat o altă confruntare şi cel 
mai bun exemplu de război fulger cunoscut  în istorie. Deci, perioada 1947-
Decizia Balfour, 1948-prima parte a anului 1949, anii 1956 şi 1967, poate fi 
considerată „backgroundul istoriei imediate“ aparţinând poporului arab. Altfel 
spus „Orientul Mijlociu din secolul al XX-lea este o creaţie anglo-franceză, 
                                                 
* Tel. 0730.535.537 
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străină de dinamicile proprii acelei regiuni“1, locul unde naţionalismul evreiesc a 
început lupta cu naţionalismul arab şi, mai ales, cu cel palestinian, exacerbarea 
în ambele tabere a sentimentului naţional ducând la conflictul arabo-israelian. 
Sfertul de secol parcurs de la înfiinţarea în anul 1948 a statului Israel şi până în 
1973 a fost cel mai dinamic şi complex dacă se are în vedere raportul dintre 
timp, conflictele desfăşurate şi consecinţele acestora.  

Al patrulea război arabo-israelian, cel din octombrie 1973, numit şi 
„Two O’Clock War“2 (Războiul de la Ora Două - ora la care a început atacul 
sincronizat al arabilor împotriva Israelului, pe cele două fronturi) este 
considerat cea mai importantă confruntare după 1945 şi, conform opiniei acestui 
autor3, a generat mai multe rezultate globale decât al Doilea Război Mondial. Cu 
această ocazie s-a produs, de fapt o „...revoluţie în afacerile militare [care] 
presupune o evoluţie a sistemelor militare şi inovaţii în plan operaţional, spre a 
putea operaţionaliza întregul potenţial al capabilităţilor tehnologice“4.  

În epocă războiul a suscitat un viu interes, preocuparea pentru el 
rămânând constantă mai mult de un sfert de secol, iar evoluţia sa rămânând 
obiectul analizei pentru specialiştii militari. Au avut loc mai multe seminarii 
internaţionale dintre care enumerăm două în Egipt (în anul 1975 - care nu a 
fost publicat - şi în 1998), iar în Statele Unite unul în 1998. Şi pentru Israel 
problematica a prezentat interes organizându-se astfel de activităţi după 
încheierea războiului, iar în anii 2001-2002 la Bucureşti, respectiv Tel Aviv 
împreună cu cercetătorii români din domeniu.  

  
Unele aspecte strategice privind războiul arabo-israelian  
din anul 1973 
Pentru prima oară în istoria războaielor dintre cele două părţi 

implicate, avionul israelian a cedat în faţa perdelei de rachete egiptene care s-a 
dovedit invincibilă, iar rachetele mobile folosite împotriva tancurilor, au 
produs pierderi mari israelienilor cu atât mai mult cu cât folosirea lor 
curajoasă s-a realizat înainte de dezvoltarea completă, ceea ce a impus o 
revizuire a metodei obişnuite de luptă. Egiptenii au folosit bine avantajele 
strategice iniţiale şi au creat condiţiile favorabile pentru realizarea 
dezideratului politic al intrării în război − dezgheţarea situaţiei politice − timp 
în care israelienii, experimentând cu succes contramăsurile electronice, au 
                                                 
1 François Massoulié, Conflictele din Orientul Mijlociu, Editura Bic All, Bucureşti, 2003, p.29. 
2 Walter J. Boyne, The Yom Kippur War And the Airlift Strike That Saved Israel, Thomas 
Dunne  Books St.Martin’s Press, New York, 2002, p.333. 
3 Col. B.K. Narayan, Lessons and Consequences of The October War, Vikas Publishing 
House VT  LTD, New Delhi, 1977, pp. 3-4. 
4 Apud gl.lt.dr. Eugen Bădălan, gl.bg.dr. Teodor Frunzeti, Asimetria şi idiosincrasia în 
acţiunile militare, Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti, 2004, p.52. 
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recurs la eliminarea fizică a bateriilor de rachete. Col. Narayan, care, în 
calitatea sa de ataşat militar al Indiei în Egipt, a beneficiat de sprijinul 
autorităţilor militare din Cairo pentru studierea acestui război, mai afirmă că 
„...a fost o bătălie a spiritelor cuplate cu constrângeri strategice inerente într-o 
situaţie de această natură, unde arme de superputere şi echipamente dintre 
cele mai noi au fost utilizate în număr fără precedent, dispersate pe o zonă 
mică într-o scurtă, intensă, dar mai ales sângeroasă luptă“5. 

 Începând de la acest război s-au pus diverse întrebări ale căror 
răspunsuri erau menite să ajute la înţelegerea cât mai rapidă şi completă a 
evenimentelor pentru a se lua măsurile cerute de evoluţia confruntărilor în 
câmpul de luptă modern. Dacă inteligenţa sateliţilor va permite, în viitor, 
derularea „pe furiş“ a unei conflagraţii? Dacă unităţile de tancuri pot fi 
sprijinite de către un mijloc de luptă aerian? Care este cea mai potrivită comandă 
şi activitate de control pentru coordonarea apărării antiaeriene? Care ar trebui să 
fie liniile de ghidare pentru un sistem de armă în viitor? Ce consecinţe ar putea 
avea nuclearizarea Asiei de Vest în cursul viitor al evenimentelor?  

Acest război este considerat de acelaşi autor ca fiind „făuritor de 
epocă“ prin problemele specifice care i-au conturat conţinutul, dar şi datorită 
faptului că a împiedicat o reacţie în lanţ la nivel global, atât în ce-l priveşte pe 
omul comun, cât şi la nivelul elitei din toate ţările care păreau să ştie mai mult 
despre acest subiect, dar într-o manieră critică. Iar ţările mari ale lumii au fost 
obligate la o reevaluare şi reorganizare a forţelor armate pe baza lecţiilor 
importante ale războiului arabo-israelian, în vederea atingerii eficienţei 
costurilor în planurile lor de apărare6. Odată cu dezvoltarea potenţialului 
nuclear de către puterile mai mici, a apărut un element nou în balanţa 
diplomaţiei terorii capabilă să influenţeze negocierile politice, fără a se ţine 
cont de mărime sau de importanţă.  

Ţări care nu au posedat  arma nucleară, dar au avut capacitatea de a le 
produce sau procura, au obţinut un „avans de putere“ în negocieri pentru 
angajamente favorabile. „Înconjurat de mari forţe duşmănoase, Israelul avea 
nevoie de arma intimidării (subl. n.). La 12 decembrie 1956 Shimon Perez 
semna la Paris contractul pentru construirea de către francezi a unui reactor 
atomic de 40 MW şi împrumutarea a 385 de tone de uraniu (subl. n.). Reactorul 
a fost construit la Dimona, în pustiul Negevului (...) Opt luni mai târziu, la 23 
august 1957, Perez a semnat un nou contract, de această dată secret, astfel încât 
majoritatea miniştrilor francezi şi israelieni nu ştiau de existenţa sa. Israelul 
stoca bombe atomice, dar secretul continua să fie păstrat cu străşnicie“7.  
                                                 
5 Col. B.K. Narayan, op cit., în prefaţa lucrării. 
6 Idem 
7 Revista Lumea nr. 8-9 (185-186)/2008, p.54. 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 408

Industria de armament a prosperat în conflictele regionale autentice 
sau în cele „inginereşti“ în timp ce zonele potenţiale de conflict din diferite 
părţi ale lumii, particular în Asia de Vest, au avut ca rezultat achiziţii mari de 
arme deşi au fost prestabilite, în principiu, limitele în care se pot desfăşura 
confruntările zonale, cuantumul armelor, al echipamentelor şi a muniţiei de 
război necesare. Multe ţări bogate în petrol care au făcut demersuri susţinute 
pentru echipament sofisticat au ajuns, deja, la trista concluzie că menţinerea şi 
antrenamentul unei forţe de luptă echipată cu arme de ultimă generaţie este o 
problemă mult mai complexă decât simpla achiziţie a armamentului. 

În opinia ataşatului indian la Cairo, după războiul din 1967 când 
teritoriul Israelului s-a mărit de patru ori strategia acestuia a vizat stabilirea în 
apropierea Mării Roşii (pentru a ameninţa lumea arabă situată de-a lungul 
acesteia) ceea ce i-a asigurat o poziţie de apărare îmbunătăţită neutralizând, 
totodată, avantajele oponenţilor pentru apărare. Astfel, Canalul Suez a fost 
folosit pentru securitatea Israelului, dar şi pentru promovarea intereselor sale 
comerciale, controlul Golfului Akaba şi al portului Eilat permiţând derularea 
comerţului concomitent cu accesul nestingherit la resursele din Sinai. De 
asemenea, controlul asupra întregului Sinai şi a Fâşiei Gaza a permis 
Israelului să ajungă la Marea Roşie dezvoltând relaţii sigure şi puternice cu 
ţările din Africa şi Asia în timp ce, după cum afirmă colonelul Narayan8, 
Egiptul a fost ţinut izolat de restul lumii arabe*. Existenţa relicvelor istorice 
în zona Sinaiului a avut o semnificaţie religioasă profundă îmbunătăţind 
poziţia autorităţii vis-à-vis de celelalte culte religioase.  

Ţărmurile Iordanului care reprezentau o ameninţare pentru Israel au 
fost neutralizate, acesta devenind, la rându-i, o ameninţare şi pentru alte 
puncte vitale din lumea arabă - Kuweit, Irak şi Arabia Saudită. Controlul 
ţărmului iordanian a asigurat securitatea portului Eilat şi, de asemenea, 
exploatarea fosfaţilor naturali din Marea Moartă, în timp ce pământul fertil 
din zona controlată a dus la mărirea suprafeţei agricole, dar şi la posibilitatea 
exploatării apelor Iordanului şi Yarmurkului. Pe frontul sirian, zonele ocupate 
de Israel au lipsit Siria de bazele adecvate unui atac împotriva Israelului.  

Controlul asupra Înălţimilor Golan şi, prin el, asupra localităţilor Daraa 
şi Houran au neutralizat potenţialul sirian şi pe cel iordanian, iar linia de 
apărare, geografică şi strategică i-a facilitat Israelului accesul dinspre est pe 
continentul african. Israelul a cucerit întinderi mari de teren agricol, muntele 
Hermon oferindu-i controlul asupra surselor de apă, intens exploatate (de 

                                                 
8 Idem p.5. 
* Totuşi, preşedintele Anwar El-Sadat în memoriile sale („À la recherche d`une identité. 
Histoire de ma vie“ Librairie Arthème Fayard, Paris, 1978) afirmă că, în ajunul războiului, 
relaţiile sale cu lumea arabă erau dintre cele mai bune (n.a.) 
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reţinut este faptul că, după revoluţia baasistă din martie 1963, atitudinea anti-
israeliană siriană a părăsit latura declarativă intrând în cea concretă, iar în 
1964 a iniţiat devierea râului Iordan, lipsind Israelul de o sursă vitală de apă)9. 
Controlul Israelului asupra unor zone din teritoriul sirian i-a oferit 
posibilitatea de a stabili contacte cu minorităţile siriene care au fost folosite 
pentru a acţiona ca o barieră între cele două ţări. Damascul fiind sub 
ameninţare, s-a putut exercita o presiune politică asupra Siriei, iar zona 
Galileea şi apărarea puternică pregătită în apropiere au asigurat, ca o barieră 
naturală, protecţia în nord a Israelului de Siria şi Liban10.  

 
Rezultatele Războiului Ramadan** 
În opinia lui Ahmed Ismail, ministrul de război şi comandant-şef al 

forţelor armate egiptene, exprimată la 26 decembrie 1973 în faţa Comitetului 
Central al Uniunii Socialiste Arabe, scopul strategic urmărit de Egipt prin 
atacul limitat executat pentru a stabili un cap de pod lângă Canalul Suez fiind 
realizat, s-a ajuns la ieşirea din „punctul politic mort“11, reuşitele imediate ale 
războiului au fost: 

• a devenit un punct comun pentru un efort total al lumii arabe 
aducându-i, pentru prima oară împreună, pentru o cauză comună; 

• a produs o nouă solidaritate naţională între categoriile sociale, 
armata egipteană şi naţiunea arabă recâştigându-şi încrederea în 
forţele proprii; 

• a înlăturat bariera fricii faţă de superioritatea israelienilor; 
• a dus la schimbări strategice în lume, iar armatele diferitelor ţări şi-au 

reorganizat forţele pe baza experienţei din acest război, în mod 
special în ceea ce priveşte evaluarea tehnicii de luptă moderne, iar 
câteva repere au fost scoase din producţie datorită slăbiciunilor 
demonstrate pe parcursul luptelor;  

• s-a modificat balanţa militară a lumii prin reducerea rolului URSS în 
Orientul Mijlociu şi creşterea corespunzătoare a rolului SUA; 

• în criza Orientului Mijlociu s-a trecut din stadiul îngheţării într-o 
deschidere largă, iar cauza palestiniană a fost readusă în  
atenţia lumii12. 

                                                 
9 Problema apei reprezintă o permanenţă a Orientului Arab: se vorbeşte despre un adevărat 
război al apelor deoarece atât Iordanul, Nilul, Litani (din Liban), Tigrul cât şi Eufratul nu 
asigură necesarul hidric al vieţii. Pentru rezolvarea aspectului „hidro-politic” al zonei s-a 
recurs la apa desalinizată.(cf. François Massoulié, op.cit., p.150) 
10 Col. Narayan B.K., op. cit., p 30. 
**Denumirea de Războiul Ramadan se datorează datei când a fost declanşată ofensiva 
egipteană, cea de-a noua lună din calendarul musulman când întreaga lume musulmană se 
afla în postul Ramadanului şi care durează de la răsărit până la apusul soarelui (N.a.) 
11 Col. B.K. Narayan, op. cit., p 30. 
12 Idem, pp. 58-59. 
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Războiul petrolului 
Înainte de Războiul Ramadan, problema europeană nu a fost 

considerată ca fiind în legătură cu problema arabă, dar pe parcursul acestuia, 
s-a demonstrat relaţia dintre cele două datorită crizei energetice şi, implicit, a 
crizei financiare. Producţia lumii a fost ameninţată, iar modul de viaţă a 
milioane de oameni fiind profund afectat. NATO a fost zguduit din temelii 
ieşind la suprafaţă contradicţiile dintre Europa şi SUA: „Washingtonul şi-a 
criticat deschis aliaţii că, de teama de a nu tremura de frig, s-au desolidarizat 
de poziţia americană. Desolidarizarea s-a manifestat nu numai prin rezerve 
diplomatice, ci şi prin acţiuni concrete. Mai multe ţări membre NATO  nu au 
acordat drept de survol avioanelor de transport militare care, la un moment 
dat, au constituit un pod aerian prin intermediul căruia Statele Unite furnizau 
armament, muniţii şi tehnică de luptă Israelului“13.  

Singurul care a sprijinit acţiunea americană a fost regimul dictatorial 
aflat la putere în Portugalia. Dar „...îngrijorarea aliaţilor SUA a atins cel mai 
înalt grad mai ales atunci când Casa Albă a pus efectivele din US Army, 
inclusiv cele dislocate pe teritoriul unor ţări din Europa (efective aflate, cel 
puţin în principiu, sub autoritatea NATO), în stare de alarmă fără ca acţiunea 
să fie notificată în prealabil guvernelor statelor membre ale Alianţei“14.  

Unul dintre motivele desolidarizării partenerilor europeni de 
implicarea americană în criza din Orientul Mijlociu a fost de natură 
economică deoarece petrolul furnizat de ţările arabe reprezenta peste 80%  din 
sursele producătoare de energie. Şi, din punctul de vedere al NATO care este 
un mare consumator de ţiţei, faptul că „...nu se mai poate conta fără rezerve 
pe abundenţa petrolului din Orientul Apropiat şi Mijlociu şi din nordul 
Africii“15 era de natură să genereze efecte negative nu numai în domeniul 
economic, ci şi pe plan politico-militar în privinţa utilizării la capacitate 
combativă maximă a uriaşei maşini de război de care dispune Alianţa.  

O consecinţă a crizei petrolului din anul 1973 a fost aceea că, în 
perioada următoare, ţările membre NATO, inclusiv SUA (deşi Pentagonul nu 
depinde decât în foarte mică măsură de livrările de petrol din alte state, dar nu 
a dorit să-şi diminueze stocurile strategice intensificând exploatarea 
rezervelor naţionale), au fost silite să recurgă la restricţii16.  

Folosirea în acest război a petrolului ca instrument strategic a 
determinat Europa şi Japonia să realizeze că o rezolvare paşnică a crizelor 
Orientului Mijlociu era singura care ar fi putut garanta siguranţa propriilor 
                                                 
13 Vasile Iosipescu, Probleme militare ale situaţiei internaţionale, Editura Militară, Bucureşti, 1975, p.71. 
14 Idem, p.72. 
15 Idem, p.76. 
16 Idem, p.78. 
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interese. În cartea sa „Perdea peste nisipuri“ Egal Allon a afirmat, nu fără 
maliţiozitate, „...cu privire la petrolul arab, a devenit clar lumii după Războiul 
de şase zile din 1967, că ţările arabe au mult mai mare nevoie să ştie să vândă 
petrolul Europei decât are Europa nevoie de petrolul arabilor. El a ajuns la 
concluzia că petrolul a fost un produs de comerţ şi nu o armă a războiului“17. 
După şase ani de la Războiul de şase zile, lumea arabă a fost obligată de 
circumstanţe să-şi vândă „mai bine“ petrolul şi, dacă la 1ianuarie 1973 preţul 
barilului de petrol era de 1,83 $, la 1ianuarie 1974 acesta a ajuns la 9,31 $, iar 
la 1ianuarie 1982 se plăteau 30 $ per baril. Războiul Ramadan a atras atenţia 
asupra cauzelor reale ale conflictului arabo-israelian şi, de asemenea, au arătat 
lumii că arabii au fost capabili să-şi ajute prietenii şi să-şi rănească duşmanii. 
Arabii au dovedit că propria lor putere şi încredere de sine sunt cele mai mari 
garanţii pentru o pace justă în Orientul Mijlociu iar petrolul a fost, de 
asemenea, una dintre cele mai puternice arme.  

Cu alte cuvinte, o decizie luată în contextul unui conflict considerat 
pierdut din punct de vedere militar, a produs efecte în avalanşă într-o mare 
parte a globului. Dar, în condiţiile în care acel context particular a dispărut, dar 
cauza reală şi consecinţele sale mai persistă, se poate pune întrebarea dacă se 
va mai ajunge atât departe încât o parte a lumii să ia decizii drastice împotriva 
alteia? Sau, extrapolând cele afirmate un specialist în problemele Orientului 
Mijlociu, readucem în atenţie întrebarea retorică: „...cum să separi acest conflict 
de incredibila încărcătură emoţională care îl animă?“ Problema privind dreptul la 
un stat naţional rămânând actuală, doar că acum sunt două popoare având imense 
pierderi umane şi materiale care revendică teritoriul, opinăm că soluţia ar trebui 
găsită în şi de către marile cancelarii (care, de altfel, au şi produs-o). 

 
 
 
 

                                                 
17 Apud col. Narayan B.K., op.cit., p 30. 
18 Reinhard Schulze, A Modern History of the Islamic World, I.B. Tauris & Co. Ltd, .London, 

2002, p.203. 
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Este un fapt bine cunoscut că activitatea fizică executată sistematic în 
continuarea activităţii zilnice îmbunătăţeşte starea de sănătate şi starea generală 
a organismului. Astfel, nu este necesar ca o persoană să desfăşoare o activitate 
fizică extraordinar de susţinută pentru a-şi putea îmbunătăţi sau menţine starea 
de sănătate. Bineînţeles, cu cât activitatea este mai susţinută, cu atât beneficiile 
asupra organismului vor creşte. 

 
It is a known fact that adding regular physical activity to one's daily 

routine will improve health and well-being. And that physical activity doesn't 
necessarily need to be strenuous for a person to enjoy benefits to health. Of 
course, by increasing the amount of physical activity (within reason), one will 
increase the amount of health benefits. 

 
 
Cuvinte cheie: activitate fizică, anduranţă, exerciţiu, muşchi, osteoporoză, 

presiune sangvină. 
Keywords: blood pressure, cardiovascular fitness, endurance, exercise, 

muscles, osteoporosis, physical activity. 
 
 
Practicarea sistematică şi ştiinţifică a exerciţiilor fizice conferă 

organismului o mai bună capacitate fizică, care nu poate duce decât la o stare 
de sănătate superioară. 

Motivele pentru care se recomandă activitatea fizică periodică sunt atât 
prelungirea carierei, cât şi evitarea dependenţei parţiale sau totale în ultimii 
ani de viaţă. Efectul unui program de antrenament eficace poate oferi individului 
echivalentul unei diminuări a vârstei biologice cu 20 de ani. Câştiguri notabile 
ale indivizilor activi sunt obţinute în mărirea vitezei de reacţie, sporirea 
flexibilităţii, întărirea sistemului osos şi îmbunătăţirea metabolismului. O 

                                                 
* e-mail: ionandreiunap@yahoo.com 
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diminuare a riscurilor de îmbolnăviri (arteroscleroză, diabet şi osteoporoză), 
reduce incapacitatea de muncă şi poate mări durata vieţii cu 1-2 ani. Mai mult, 
ultimii 8-10 ani de dependenţă sunt reduşi. De cele mai multe ori tulburările 
funcţionale sunt parţial reduse prin exerciţii fizice cu toate că limitele vârstei 
biologice nu suferă mari schimbări. 

Pe de altă parte exerciţiul apără longevitatea şi constituie o excelentă 
terapie naturală. El menţine capacitatea de lucru pe toată durata vieţii mărind, 
de asemenea, durata tinereţii. 

Pescatello şi colaboratorii săi au arătat că exerciţiul regulat şi efortul 
fizic permit ameliorarea şi menţinerea stării psihice şi a calităţii vieţii şi 
reducerea mortalităţii şi morbidităţii la această populaţie. Explozia joggingului în 
Statele Unite ale Americii la sfârşitul anilor ’60 a coincis cu o diminuare a 
mortalităţii pentru maladiile coronariene cu 20%. 

Activitatea fizică este însoţită deseori de o diminuare a consumului de 
tutun, de o alimentaţie mai echilibrată şi de o reducere a greutăţii. În toate 
cazurile, rolul preventiv al exerciţiilor fizice este indiscutabil, protejează 
împotriva maladiilor vasculare cerebrale sau periferice, maladiilor respiratorii, 
aduce un mai bun echilibru fiziologic şi măreşte activitatea sexuală la 
subiecţii în vârstă de 50 de ani. 

Indivizii activi au deci mai puţini factori de risc şi de patologie cronică 
decât perechile lor sedentare şi îşi menţin deci mai mult timp autonomia 
funcţională. 

 
Modificările factorilor biomecanici sub influenţa efortului fizic 
Scheletul. Aplicarea forţei mecanice asupra oaselor se pare că 

generează un potenţial piezo-electric şi o sporire a depunerii de calciu. 
Aceasta se observă la oasele stimulate de forţe mecanice generate de 
gravitaţie sau de activitate musculară. Concomitent, se măreşte cantitatea de 
lichid sinovial şi scade riscul apariţiei entorselor şi luxaţiilor. Capacitatea de 
fixare a aponevrozelor pe schelet se măreşte. 

Mobilitatea articulară. Scăderea mobilităţii arată o deteriorare 
progresivă a calităţii colagenului în structurile periarticulare, în special în 
dezvoltarea schimbului de legături reciproce între fibrele colagene vecine. În 
unele ţesuturi legăturile reciproce par a fi foarte stabile. Mărimea secreţiei de 
hidroxiprolină arată că activitatea fizică poate mări viteza catabolismului şi 
resintetizarea colagenului, în acest fel reducându-se extinderea legăturilor 
reciproce şi crescând mobilitatea. 

Muşchii. Antrenamentele de forţă regulate au demonstrat o creştere a 
forţei cu o hipertrofie musculară moderată. Dimensiunile muşchilor nu se 
schimbă ca în cazul indivizilor tineri, unde hipertrofia este semnificativă 
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arătând astfel că, creşterea forţei musculare se datorează în mare parte 
reţelelor neurale proaspăt refăcute. Viteza de sinteză a proteinelor se 
diminuează odată cu îmbătrânirea, dar dacă antrenamentele sunt continuate cu 
siguranţă va fi influenţată hipertrofia muşchilor scheletici. 

S-a constatat că numărul capilarelor utilizate creşte, deoarece 
sfincterele precapilare se deschid şi numărul capilarelor funcţionale creşte, 
crescând considerabil aportul de O2 şi de substanţe energetice în muşchii care 
lucrează. În muşchii antrenaţi scade cantitatea de potasiu, iar cea de sodiu, calciu, 
magneziu şi fier creşte. Cresc, de asemenea, şi cantităţile de glicogen, fosfolipide 
şi fosfocreatină, astfel muşchiul îşi plăteşte „datoria de oxigen” şi diminuează 
riscul intoxicării cu acid lactic. Excitabilitatea neuro-musculară se îmbunătăţeşte, 
deoarece creşte secreţia de catecolamine la nivelul fusului neuro-muscular. 

 
Factorii energetici – principalii beneficiari ai organismului  
în activitatea fizică 
Funcţia cardio-vasculară. Nevoia crescută de energie şi de oxigen, 

precum şi necesitatea sporită de eliminare a substanţelor de uzură, fac ca 
activitatea inimii şi vaselor sangvine să prezinte modificări importante în 
urma efortului fizic depus. Aceste modificări pot fi imediate sau tardive: 

• modificările imediate ale aparatului cardiovascular din timpul şi 
imediat după încetarea efortului fizic se reflectă în creşterea valorică a 
principalilor indicatori funcţionali şi se află în strânsă corelaţie cu gradul de 
antrenament, intensitatea, durata şi frecvenţa efortului depus; 

• frecvenţa cardiacă creşte de la cifra medie de 66-74 bătăi/minut la 
un adult sănătos şi neantrenat, cu 10-20 bătăi/minut în ortostatism, iar după un 
efort moderat, ajunge la 110-130 bătăi/minut, limita superioară pentru un 
individ neantrenat fiind în funcţie de vârstă, între 190 bătăi/minut (20-25 de 
ani) şi 155 bătăi/minut (65-70 de ani); 

• volumul sistolic are valori normale, în repaus 60-80 ml. la un adult 
sănătos, neantrenat, în clinostatism şi scade cu 10-40% în momentul trecerii 
în ortostatism. În timpul unui efort moderat volumul sistolic creşte la 100-110 ml 
şi atinge nivelul maxim de 120-140 ml pentru subiecţii neantrenaţi în 
eforturile intense de durată lungă. Volumul sistolic mai scăzut în ortostatism, 
la subiecţii neantrenaţi se datorează în principal creşterii frecvenţei cardiace şi 
diminuării timpului de umplere diastolică a ventriculelor;  

• debitul cardiac la un adult neantrenat este de 4,5-5,5 litri/minut în 
repaus şi în clinostatism. În ortostatism scade cu 1-2 litri/minut din cauza 
scăderii însemnate, uneori cu circa 40% a volumului sistolic. În efort moderat 
debitul cardiac creşte la 10-15 litri/minut, iar în efort cu intensitate mare 
atinge valori de 20-25 litri/minut; 
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• tensiunea arterială se modifică spectaculos în efort. Tensiunea 
arterială sistolică, aflată la un adult sănătos în repaus între valorile de 110-140 
mm Hg, creşte întotdeauna în efort, în funcţie de intensitatea, durata şi 
complexitatea efortului, atingând uneori valori de 200 mm Hg şi chiar mai 
mult. Tensiunea arterială diastolică, situată în mod normal între 60-90 mm Hg se 
modifică de obicei mai puţin în timpul şi imediat după un efort dinamic, în 
comparaţie cu cea sistolică (tensiunea diastolică depinde de rezistenţa periferică 
a vaselor sangvine faţă de curentul sangvin). Deoarece în timpul efortului 
dinamic vasoconstricţia de la nivelul organelor pasive este dublată de o 
vasodilataţie mai moderată sau mai intensă, de la nivelul muşchilor miocardului, 
plămânilor etc., rezistenţa periferică totală nu se modifică prea mult. În 
asemenea condiţii, tensiunea diastolică rămâne constantă. Creşterea tensiunii 
sistolice şi scăderea celei diastolice este caracteristică efortului intens depus;  

• modificările tardive ale aparatului circulator la persoanele care 
participă în mod sistematic şi timp îndelungat îmbracă aspecte variate nu 
numai pe plan fiziologic (funcţional), dar şi pe plan morfologic (structural). În 
ansamblul lor aceste modificări reprezintă fortificarea aparatului 
cardiovascular, mai ales a miocardului, care după solicitări destul de intense, 
creşte în volum, iar pereţii miocardului ventricular (în special) se 
hipertrofiază, în linii mari paralel cu hipertrofia muşchilor scheletici. Aceste 
modificări sunt atât de favorabile stării de sănătate, astfel încât se poate spune 
că inima hipertrofiată a persoanelor antrenate este o inimă normală, iar a celor 
neantrenaţi una degenerată prin hipokinezie musculară şi lipsa de solicitare 
miocardică, expusă îmbolnăvirilor de tip degenerativ: 

• unul dintre efectele exerciţiului fizic este diminuarea frecvenţei 
cardiace. Inima, după câteva săptămâni de exerciţii fizice scade cu 30% 
nivelul de repaus al catecolaminelor (adrenalina şi noradrenalina) ceea ce 
reduce sensibilitatea la stimulii adrenergici, stimulatori ai frecvenţei cardiace. 
Această diminuare a catecolaminelor ameliorează randamentul cardiac şi 
economiseşte astfel munca inimii. Statistic este dovedit faptul că scăderea 
frecvenţei cardiace micşorează riscurile afecţiunilor coronare mortale. 

• exerciţiile fizice pot creşte volumul sangvin cu cel mult 10%, fapt ce 
duce la creşterea volumului la sfârşitul diastolei. Aceasta se datorează unei 
creşteri a tonusului vaselor periferice şi aunei mai rapide relaxări diastolice a 
ventriculului. Astfel, mărirea volumului diastolic şi implicit a volumului 
sistolic contribuie la câştigarea capacităţii aerobe care se poate observa la 
subiecţii activi şi la un „regim de cruţare ” a inimii antrenate în repaus; 

• debitul cardiac se modifică şi el semnificativ în urma efortului fizic 
efectuat sistematic timp îndelungat, rezervele inimii antrenate în privinţa 
realizării unui debit de efort cardiac foarte mare fiind favorabil; 
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• numeroase studii au demonstrat că activitatea fizică poate reduce 
nivelul presiunii sistolice atât la subiecţii normotensivi, cât şi la cei 
hipertensivi. Principala cauză a scăderii tensiunii pare a fi diminuarea 
activităţii autonome, deşi o schimbare a comenzii centrale sau a reflexelor 
baroreceptorilor nu poate fi încă în întregime susţinută; 

• creşterea volumului cardiac şi hipertrofia pereţilor ventriculari sunt 
modificările cele mai favorabile stării de sănătate şi capacităţii de efort a 
persoanelor antrenate. 

Consumul şi transportul de oxigen. Cantitatea sângelui circulant, 
precum şi viteza de circulaţie a sângelui cresc în timpul şi imediat după efort, 
datorită vasoconstricţiei şi golirii depozitelor sangvine (splină, ficat, capilare 
mezenterice şi cutanate), în timp ce alte organe, care nu participă la efort 
(glande salivare, stomac şi restul tubului digestiv) primesc o cantitate mult 
mai redusă de sânge. Această redistribuire a sângelui asigură irigarea 
abundentă a muşchilor şi organelor direct participante la efort. Cât priveşte 
viteza de circulaţie a sângelui, ea poate creşte în timpul unui efort intens de 
circa 3 ori, adică un circuit complet se poate realiza în efort în 7” faţă de cele 
21” din timpul repausului. Diferenţa maximă de oxigen la nivel artero-venos 
la un subiect este de obicei sporită de la un nivel iniţial de aproximativ 12 ml/dl 
până la cel mult 14 ml/dl după antrenamente repetate. Mai mulţi autori au 
sugerat că este vorba de o sporire prin antrenament a extracţiei oxigenului la 
nivel periferic datorită sporirii activităţii enzimelor aerobe din muşchii 
scheletici. Cu siguranţă, antrenamentele sporesc activitatea acestor enzime, 
dar principala consecinţă este mărirea ratei metabolismului comparativ cu 
creşterea extracţiei oxigenului din sângele arterial. Un consum mai mare de 
lipide cruţă rezervele musculare de glicogen şi astfel creşte rezistenţa la 
oboseală în timpul eforturilor susţinute. Un antrenament care induce mărirea 
extracţiei oxigenului muscular nu prea este posibil, pentru că oxigenul 
conţinut de sângele venos care se scurge prin muşchii scheletici este foarte 
scăzut la subiecţii sedentari. 

În timpul efortului maximal, un procent substanţial de oxigen este 
consumat de muşchii respiratori şi de inimă. Se observă o reducere progresivă 
a consumului de oxigen la nivel cardiac pe măsură ce antrenamentele reduc 
rata cardiacă şi presiunea sistolică a sângelui. 

În raport cu subiecţii sedentari de aceeaşi vârstă, persoanele active 
prezentau o hipoxemie în timpul exerciţiului muscular, care însoţeşte o mărire 
a diferenţei alveolo-arteriale de oxigen şi o mărire a presiunii arteriale de 
dioxid de carbon. Ventilaţia era semnificativ coborâtă la subiecţii antrenaţi. 
Totodată s-a observat o mărire semnificativă a histaminei plasmatice şi a 
histaminei totale în raport cu persoanele sedentare1. 
                                                 
1 C. Prefaut, F. Anselme, C. Caillaud, J. Masse-Biron, Science&Sports, Elsevier, Paris, 1994, pp. 221-225. 
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Activitatea fizică regulată diminuează considerabil scăderea VO2 
maxim comparativ cu sedentarul. Cu cât nivelul activităţii este mai ridicat, 
scăderea VO2 maxim legat de vârstă se manifestă mai încet, dar aceste efecte 
diminuează net după 60 de ani. În general, ameliorarea VO2 maxim nu 
depăşeşte 25% la sedentarul care descoperă sportul tardiv. Însă această 
creştere a VO2 maxim la persoanele sedentare este destul de semnificativă. Un 
rol important în această creştere o are intensitatea antrenamentului. Seals şi 
colaboratorii săi, în 1984 şi Kohrt şi colaboratorii săi, în 1991, au arătat că o 
creştere de 20% a VO2 maxim poate fi atinsă dacă intensitatea antrenamentului 
atinge o frecvenţă cardiacă corespunzătoare unui consum maxim de oxigen de 
80%; creştere care la persoanele active nu s-a putut obţine. 

Diminuarea progresivă şi regulată a VO2 maxim, observată către 
îmbătrânire şi care reprezintă 10% pe deceniu poate fi minimalizată la 3-5% 
prin antrenament şi aceasta mergând până la 80 de ani2. Prefaut şi Masse-
Biron, Denis şi Chatard au arătat că există o relaţie invers proporţională între 
descreşterea VO2 maxim, nivelul iniţial al VO2 maxim şi vârsta subiectului. 
Cu cât nivelul iniţial al VO2 maxim este mai ridicat şi cu cât creşterea VO2 
maxim este mai scăzută, cu atât subiectul este mai bătrân şi creşterea VO2 
maxim este mai scăzută. 

Funcţia respiratorie. Necesarul crescut de energie din timpul efortului 
reclamă accelerarea arderilor tisulare, ceea ce duce la intensificarea respiraţiei 
externe şi a schimburilor gazoase din organism. Şi în cazul respiraţiei putem 
vorbi de modificări imediate şi tardive:  

• modificările imediate ale respiraţiei din timpul şi imediat după efort 
sunt mai variate decât cele circulatorii, în sensul că unii parametri respiratori, 
exemplu frecvenţa respiratorie, pot arăta scăderi sau chiar opriri temporare în 
timpul unui efort: 

• frecvenţa respiratorie de repaus este de 16-18 respiraţii/minut la un 
adult sănătos neantrenat; ea creşte în eforturile dinamice nu prea intense până 
la 30-40 respiraţii/minut, uneori chiar peste acest nivel. Datorită faptului că 
accelerarea respiraţiei peste limita de 40-50 respiraţii/minut este foarte 
scumpă pentru organism, este recomandabil ca printr-un efort de voinţă să se 
limiteze creşterea frecvenţei respiratorii peste acest nivel; ştiut fiind faptul că 
respiraţia este una dintre funcţiile cele mai corticalizate, ea poate fi oprită 
pentru un timp, amplificată sau superficializată, accelerată sau încetinită. 

• amplitudinea respiraţiei suferă, de asemenea, modificări importante 
în timpul şi imediat după efort, de obicei similare modificărilor frecvenţei 
respiratorii. În efort, în cazul în care respiraţia externă nu este blocată, 
amplitudinea respiraţiei creşte. Această creştere se măsoară în mărirea 
                                                 
2 Ibidem, pp. 209-213. 
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volumului de aer introdus în plămâni: în timp ce în repaus în condiţii de 
eupnee volumul curent este în jur de 500 ml, în timpul efortului acest volum 
creşte pe seama volumului inspirator de rezervă la 1000-1500 ml şi chiar mai 
mult. La nevoi şi mai mari, volumul curent împreună cu volumul inspirator de 
rezervă pot asigura un aport de 4000-5000 ml aer la fiecare respiraţie;  

• amplitudinea respiraţiei externe se poate deduce şi din determinarea 
în cm. a expansiunii toracelui la fiecare respiraţie. Această ampliaţie toracică 
(diferenţa între perimetrul toracic din expiraţie şi inspiraţie maxim), poate fi 
de 7-10 cm la persoanele tinere, până la 18-20 de ani;  

• debitul respirator oglindeşte în mod fidel modificările frecvenţei şi 
amplitudinii mişcărilor respiratorii. Dacă în timpul efortului, respiraţia nu este 
stânjenită, atunci constatăm o creştere a debitului respirator în funcţie de 
posibilităţile şi limitele respiraţiei externe, până la valori de 60-80-100 
litri/minut. Odată cu înaintarea în vârstă, debitul respirator scade; de 
asemenea la femei el este mai redus ca la bărbaţi;  

• modificările tardive ale respiraţiei externe sunt şi ele importante:  
• frecvenţa respiratorie scăzută în repaus (bradipnee) este obţinută 

prin antrenamente sistematice efectuate ani de zile. În efort frecvenţa 
respiratorie şi amplitudinea mişcărilor respiratorii se adaptează în funcţie de 
gradul de antrenament, astfel că atunci când respiraţia nu este stânjenită creşte atât 
frecvenţa respiratorie cât şi amplitudinea mişcărilor respiratorii, cu diferenţa că la 
persoanele neantrenate creşte mai ales frecvenţa respiratorie, în timp ce la 
persoanele antrenate creşte mai ales amplitudinea mişcărilor respiratorii; 

• debitul respirator la persoanele antrenate atinge valori de 160-200 
litri/minut, în timp ce la persoanele neantrenate nu depăşeşte 60-80 
litri/minut. Astfel rezerva ventilatorie (debitul respirator maxim-debitul 
respirator de repaus) la persoanele antrenate este mult mai mare decât la cele 
neantrenate: 170-180 litri/minut faţă de 70-80 litri/minut;  

• capacitatea vitală creşte şi ea la persoanele care depun eforturi de 
rezistenţă, atingând valori de 6000-7000 ml faţă de 3000-4000 ml la 
persoanele neantrenate; 

Efortul maxim la un subiect sedentar este de obicei limitat de 
problemele respiratorii. Antrenamentele pot duce la întărirea muşchilor 
respiratori care pot astfel permite o inspiraţie mai rapidă şi implicit o expiraţie 
mai lentă. Aceasta minimalizează tendinţa de colaps expirator a căilor 
respiratorii şi poate reduce costul energetic al ventilaţiei. 

 
Modificările metabolice în activitatea fizică 
Hormonii creează un fond general de adaptare la efort prin mobilizarea 

adecvată a resurselor funcţionale şi menţinerea homeostaziei generale în 
condiţiile specifice efortului fizic intens. Echilibrul homeostaziei include 
verigi multiple dintre care importante sunt: direcţionarea metabolismului 
glucidic şi lipidic, asigurarea adaptării la stres, termoreglarea şi adaptarea 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 419

circulaţiei şi respiraţiei la cerinţele efortului. În funcţie de nivelul pregătirii şi 
starea emoţională a subiectului, se creează diferite funcţii endocrine, care din 
punct de vedere energetic asigură menţinerea corespunzătoare a funcţiilor 
implicate în efort. 

Consumul zilnic de energie creşte odată cu sporirea activităţilor fizice. 
De obicei se măreşte şi pofta de mâncare; în consecinţă există o creştere nu 
numai a energiei nutritive, dar şi a vitaminelor şi mineralelor. 

Energia necesară pentru un program de exerciţii este datorată în parte 
de consumul de grăsimi din depozite. Scăderea ţesutului adipos facilitează 
eliminarea căldurii din organism şi depozitul de grăsime se reduce de peste 
tot, scăzând costul energetic. Mai mult, sporirea consumului de energie 
îmbunătăţeşte profilul lipidelor serice, în particular nivelul sanguin al HDL-
colesterolului, reducând astfel riscurile unor posibile boli cardiovasculare. 

Diminuarea toleranţei la creşterea glicemiei şi scăderea activităţii 
insulinice pot fi întârziate printr-o activitate fizică regulată. Efectul 
antrenamentului are o implicaţie importantă în toleranţa glucozei diminuând 
rezistenţa insulinică. O sporire a sensibilităţii receptorilor insulinei reduce 
probabilitatea de îmbolnăvire de diabet. 

În faza de refacere a capacităţii de efort predomină secreţia cortizolului 
(hormon suprarenal), cât şi a hormonilor androgeni (testosteron), şi a tiroxinei 
ca hormon anabolizant, ceea ce asigură încorporarea aminoacizilor în proteine 
noi, şi o mărire a metabolismului bazal ducând astfel la creşterea energiei. 

 
Asupra sistemului nervos 
Antrenamentul are efecte asupra adaptărilor psihologice şi fiziologice 

centrale şi periferice datorate stresului. Există o relaţie între nivelul 
aptitudinilor fizice, activitatea simpatică şi calitatea vigilenţei raţiunii şi 
vocabularului, dacă subiectul se confruntă cu probleme complexe. 

Antrenamentul are şi efecte asupra funcţiilor senzitive şi motrice 
întreţinând sensibilitatea proprioceptivă articulară şi încetinind degenerarea 
motoneuronilor şi permiţând menţinerea reflexelor posturale şi de echilibru. 

Oboseala fiziologică care apare în urma activităţii fizice este 
combătută de organism, care reuşeşte prin refacerea sportivă să înlăture 
urmele acestei oboseli. Scoarţa cerebrală a persoanelor antrenate reuşeşte să 
diminueze efectele fiziologice ale oboselii datorită controlului sistemului 
nervos vegetativ. 

Efortul fizic poate ameliora crizele de migrenă şi cefaleea, prin irigarea 
eficientă a scoarţei cerebrale. Când apar tulburări de somn sau treziri dese 
peste noapte, o activitate fizică moderată este capabilă să regleze mecanismul 
somn-veghe. 
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Ca beneficii psihologice, prin antrenament scade anxietatea, creşte 
încrederea în sine şi apare o stabilitate emoţională. E cunoscut că mulţi 
oameni fac exerciţii fizice doar pentru a se simţi bine câteva ore după ele, iar 
unii psihiatri prescriu alergări pentru pacienţii depresivi sau anxioşi, cu 
rezultate foarte bune. S-a constatat şi o îmbunătăţire a memoriei şi 
creativităţii, aceste efecte benefice fiind datorate creşterii ß-endorfinelor şi 
îmbunătăţirii circulaţiei cerebrale. 

Cu ajutorul practicării exerciţiilor fizice creşte rezistenţa la stres, 
datorită familiarizării organismului cu adrenalina. Acest beneficiu duce la o 
rezistenţă mai crescută la boli, la traumatisme, la intervenţii chirurgicale şi 
chiar la stresuri emoţionale intense, comparativ cu o persoană sedentară. 

 
Asupra longevităţii 
Într-o manieră generală, mărirea longevităţii umane rezultă din 

ameliorarea nutriţiei, din lupta contra maladiilor infecţioase şi din modificarea 
obiceiurilor toxice (tabagism). Importanţa exerciţiilor fizice a putut fi 
apreciată plecând de la studiile lui Paffenbarger şi colaboratorii, care au 
examinat activitatea fizică şi alte caracteristici ale stilului de viaţă ca să 
studieze rata mortalităţii.  

Numărul deceselor cu cauze cardiovasculare sau respiratorii a fost 
invers proporţional cu participarea la activitate sportivă. Cea mai ridicată 
morbiditate prin boli cardiovasculare este întâlnită în rândul celor care 
„schimbă fotoliile”. Rata mortalităţii a scăzut progresiv cu mărirea energiei 
consumate pentru valori cuprinse între 500-3500 kcal/săptămână. După 
această valoare a fost observată o mărire uşoară a mortalităţii, rată care la 
persoanele active era semnificativ mai mică, chiar fără a ţine cont de alţi 
factori de risc ca: hipertensiunea, tabagismul, excesul de greutate. Riscurile 
morţii pentru 10.000 de ani la bărbaţi erau diminuate la jumătate la subiecţii 
sportivi cu vârsta cuprinsă între 60-84 de ani, faţă de o reducere de numai 
20% la subiecţii mai tineri cu vârsta cuprinsă între 35-50 de ani. 

S-a demonstrat ştiinţific că mişcarea favorizează longevitatea. Lipsa de 
mişcare la vârstnici atrage accentuarea osteoporozei, tendinţa la constipaţie, 
depresii, favorizează infecţii urinare şi pulmonare. 

Până la vârsta de 45 de ani, activitatea fizică menţine o performanţă 
cardiacă şi împiedică instalarea bolilor cronice degenerative. Între 45 şi 60 de 
ani practicarea zilnică a unei astfel de activităţi este dictată de stare de 
sănătate. Orice fel de activitate fizică de intensitate redusă poate fi practicată 
după 60 de ani, începând cu exerciţiile fizice de dimineaţă şi continuând cu 
mersul pe jos, minimum 30’. 

Se poate afirma că mişcarea zilnică, recomandată în funcţie de starea 
funcţională a fiecăruia, efectuată corect şi fără a exagera, în special când 
vârsta este mai înaintată, întreţine starea de sănătate şi întârzie instalarea 
fenomenelor de îmbătrânire. 
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Necesitatea adoptării unui stil de viaţă şi a unor obiceiuri cât mai 
nedăunătoare organismului poate menţine o stare de sănătate care să permită 
inducerea unei stări de bine şi realizarea de performanţe în muncă. 

 
A healthy body induces a well-being condition and performance at work. 

For this it is necessary to adopt a way of live without bad habits. 
 
 
Cuvinte cheie: alcool, alimentaţie raţională, droguri, tutun. 
Keywords: alcohol, drugs, rationally nutrition, tobacco. 

 
 
Alimentaţia raţională este un factor de mare importanţă în 

menţinerea unei vieţi raţionale. Trebuie să corespundă atât calitativ (prin 
substanţe nutritive şi trofice), cât şi cantitativ (prin conţinutul în calorii). 

Supraalimentaţia are efecte nocive asupra capacităţii de efort. Creşte 
procentajul ţesutului gras în dauna celui muscular, se produce steatoza 
hepatică, creşte sarcina inimii, scade randamentul la efort, deoarece 
deplasarea corpului se face cu cheltuieli energetice mai mari. 

De aceea nevoile calorice trebuie rezolvate prin consumul de: 
• proteine – 12-16%; 
• lipide – 30%; 
• glucide – 55-60%. 
Orice exces din aceste principii alimentare duce la depunerea de 

substanţe de rezervă. 
Glucidele sunt cea mai importantă sursă de energie. În cazul unui efort 

fizic procentajul lor adus în alimentaţie creşte. Cu cât intensitatea efortului 
este mai ridicată, cu atât intensitatea reacţiilor ce furnizează energia este mai 
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ridicată; prin urmare, consumul de glucide va fi mai important. Un aport de 
120 g/zi de glucide este suficient pentru o persoană sedentară, în timp ce în 
funcţie de intensitatea şi durata efortului consumul de glucide pentru o 
persoană activă creşte până la un necesar de 200 g/zi. 

Lipidele sunt substratul energetic şi o sursă importantă de energie în 
cadrul exerciţiilor de lungă durată. Cantităţi reduse de grăsimi sunt 
indispensabile în alimentaţie mai ales ca solvenţi pentru vitaminele A, D, E şi 
K. Adultul are nevoie de 1g/zi/kilocorp. Orice exces în condiţii de 
sedentarism, mai ales de acizi graşi saturaţi, duce la reacţii catabolice 
distructive, concretizate în depuneri de colesterol, hipertensiune şi obezitate. 
Cu cât durata efortului fizic este mai mare, cu atât procentajul lipidelor creşte, 
putând reprezenta chiar 50-60% din aportul energetic. Activitatea fizică duce 
la consumul lipidelor pentru eliberarea de energie. S-a constatat că o persoană 
neantrenată consumă predominant glucide ca sursă de energie, pe când cei 
antrenaţi consumă preponderent lipide. 

Proteinele sunt în primul rând componente structurale celulare, apoi 
esenţiale pentru fabricarea hormonilor, enzimelor şi anticorpilor sangvini. De 
aceea sunt folosite ca ultim material energetic, participând numai cu 12-16% 
din totalul caloriilor zilnice. La persoanele antrenate proteinele sunt esenţiale 
pentru refacerea masei musculare. Un regim alimentar bogat în proteine poate 
asigura creşterea forţei, împreună cu un antrenament adecvat. Fiind sursă de 
material plastic, formator de celule şi reparator de uzură, sunt esenţiale 
pentru excitabilitatea neuro-musculară, pentru reflexe şi în reactivitatea 
generală a organismului. 

Vitaminele sunt compuşi organici necesari organismului care nu pot fi 
fabricaţi prin metabolism. De aceea este esenţial să fie aduşi prin alimentaţie. 
Susţinătoare ale efortului fizic sunt în special cele din grupul B, vitamina C şi 
vitamina E. Vitaminele B sunt esenţiale în timpul executării activităţilor fizice 
deoarece îmbunătăţesc rezistenţa şi activitatea nervoasă. Vitamina C creşte 
creşte rezistenţa generală la efort şi măreşte oxidarea glucidelor cu eliberare 
de energie. Vitamina E îmbunătăţeşte circulaţia la nivelul capilarelor 
musculare mărind capacitatea funcţională a muşchilor. 

Mineralele au roluri funcţionale şi plastice. Fierul contribuie la 
transportul oxigenului fiind component al hemoglobinei. Carenţele de fier 
influenţează negativ performanţele fizice, de aceea în timpul efortului trebuie 
administrate alimente bogate în fier. Calciul intră în constituţia scheletului, 
are rol în excitabilitatea neuro-musculară şi în coagularea sângelui. În efort se 
elimină prin transpiraţie, de aceea cantitatea de calciu trebuie mărită la 
persoanele active faţă de cele sedentare. Fosforul participă împreună cu 
calciul la formarea scheletului, intervine în metabolism şi în contracţia 
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musculară, în special în cea anaerobă. Cantitatea de fosfor la persoanele 
active trebuie să fie de două ori mai mare faţă de cele sedentare. Sodiul are rol 
în metabolismul apei, menţine echilibrul acido-bazic şi măreşte tonusul 
muscular. Potasiul este alcalinizant, diuretic, are rol în contracţia musculară 
de efort şi în buna funcţionare a miocardului. 

Apa. În timpul efortului există o tendinţă permanentă de pierdere a 
apei prin transpiraţie care poate duce la deficit hidric. Cu cât efortul este mai 
intens şi de durată mai mare, cu atât tulburările datorate deshidratării sunt mai 
grave. Rehidratarea trebuie făcută gradat prin compensare cu principiile active 
pierdute. Pentru evitarea deshidratării prea puternice, se recomandă ca în 
timpul unui efort intens, să se bea des şi ceva mai mult decât se simte nevoia 
apă slab glucozată (25g‰). 

Raţia alimentară trebuie să cuprindă alimente din toate grupele: 
• laptele şi brânzeturile sunt sursă de calciu, de proteine, vitamine şi 

energie. În efort o raţie trebuie să conţină 500 ml de lapte şi 50-100 g 
brânzeturi pe zi, acestea prevenind crampele musculare; 

• carnea, peştele şi derivatele sunt sursă de proteine, elemente 
minerale, vitamine B şi energie. Raţia de efort este de 250-300 g /zi, mai ales 
în cazul eforturilor de viteză şi forţă, dar trebuie administrate înaintea 
eforturilor; 

• ouăle reprezintă cea mai importantă sursă de vitamine, conţin 
proteine şi lipide de calitate. Pentru persoanele antrenate raţia este de 1-2 
ouă/zi, mai ales în sezonul rece, când gălbenuşul suplineşte elementele 
minerale în formă naturală; 

• legumele şi fructele trebuie să furnizeze 15% din raţie. Reprezintă 
principala sursă de vitamina C, de caroten, de vitamine din grupul B şi K. De 
asemenea sunt o excelentă sursă de substanţe minerale. Raţia zilnică de 
legume este de 250-300 g/zi, incluzând toate legumele, în afară de cartofi. 
Cartofii pot fi consumaţi în sezonul de iarnă în cantitate de 300 g/zi fiind o 
sursă importantă de glucide. Fructele trebuie consumate neapărat în cantitate 
de peste 300 g/zi, în sezonul rece putând depăşi chiar 500 g/zi; 

• produsele cerealiere sunt cea mai importantă sursă de material 
energetic, furnizând 80% din consumul de glucide. De asemenea sunt sursă de 
proteine vegetale, vitamina B şi E şi elemente minerale. Raţia zilnică necesară 
efortului este de: pâine – 500-800 g; paste făinoase – 70-80 g; orez – 50 g; 
fasole sau mazăre uscată – 100g; 

• produsele zaharoase sunt cea mai eficientă sursă de energie deoarece 
100 g pot elibera 400 de calorii. Cantitatea zilnică se stabileşte şi în funcţie de 
celelalte alimente deoarece pot duce la excese. O alimentaţie obişnuită poate 
conţine 20 g/zi, pe când în cazul efortului consumul de zahăr trebuie ridicat la 
100-150 g/zi; 
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• grăsimile alimentare sunt sursă de energie şi de vitamine 
liposolubile. Trebuie consumate echilibrat, untul – 25-30 g/zi, smântâna – 50-
100 g/zi, uleiul vegetal – 40 g/zi; 

• băuturile. Se consumă în caz de efort numai cele nealcolizate: sucuri 
de fructe neacidulate, ceaiuri, limonade. 

Putem concluziona că alimentele constituie sursa de energie mecanică 
şi calorică a organismului. Hrana insuficientă din punct de vedere calitativ şi 
cantitativ provoacă scăderea în greutate şi slăbirea forţelor. Excesul de 
alimente îngreunează funcţiile digestive metabolice şi de eliminare. În cele 
mai dese cazuri supraalimentarea duce la obezitate. În vederea unei utilizări 
raţionale a alimentelor este necesar să se cunoască compoziţia lor şi valoarea 
nutritivă a substanţelor din care sunt alcătuite. Echilibrul alimentar realizează 
echilibrul nutritiv, manifestat printr-o stare generală bună, metabolism 
normal, randament neuro-muscular maxim, precum şi atingerea şi menţinerea 
greutăţii optime. 

 
Tutunul 
Fumatul este un obicei care produce dependenţă, dar are o mare 

influenţă negativă asupra organismului. Consecinţele imediate ale tutunului 
sunt: senzaţie de calmare, relaxare şi uneori excitaţie. De aceea fumătorii spun 
că nu pot renunţa. Consecinţele în timp sunt: laringite, bronşite, risc de 
infarct, cancer, îngroşarea arterelor periferice. 

 În fumul de tutun au fost identificate peste 500 de substanţe toxice, iar 
nicotina inhalată produce dependenţă şi scade capacitatea pulmonară de 
oxigenare. În privinţa influenţei asupra capacităţii de performanţă fizică, 
nocive sunt monoxidul de carbon şi nicotina. 

Monoxidul de carbon. O singură ţigară conţine 1-3% CO. Acesta 
blochează cam 10% din hemoglobină rezultând un aport mai redus de oxigen. 
Apar astfel tulburări neurovegetative, ca accelerarea pulsului, creşterea 
tensiunii arteriale, scăderea apetitului. Hemoglobina blocată încetează ulterior 
să mai fie utilizată la transportul de oxigen, ceea ce scade semnificativ 
capacitatea de performanţă fizică. Apar efecte şi asupra vederii: îngustarea 
câmpului vizual, sclerozarea nervului optic, ceea ce predispune la accidente în 
timpul activităţii fizice. Asupra aparatului respirator apar iritaţiile căilor 
respiratorii superioare, bronşite cronice, scleroze pulmonare, emfizem. 

Nicotina. Din fumul de ţigară ajunge la fumători 30% din nicotină,  
din care 80% este distrusă de ficat şi 19% eliminată prin rinichi. Efectele 
nicotinei sunt: 

• asupra SNC este excitantă prin eliminarea de catecolamine 
(adrenalină şi noradrenalină), ceea ce accentuează tulburările de somn; 
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• asupra inimii produce tahicardie şi vasoconstricţie, periferic duce la 
scăderea temperaturii ca urmare a intensificării vasoconstricţiei, creşte riscul 
de infarct miocardic, creşte tensiunea arterială; 

• asupra sistemului respirator diminuează volumul respirator, 
deteriorează schimburile gazoase alveolare, scade debitul respirator ceea ce 
duce la pierderea semnificativă a rezervei de performanţă, persoana activă 
trebuind să recurgă la metabolism anaerob; 

• asupra metabolismului, nicotina antrenează diminuarea oxigenului şi 
glucozei. Ca atare, pe termen lung apare o diminuare HDL-colesterolului şi o 
creştere a colesterolului total. Se intensifică producerea de hormoni tiroidieni, 
deci creşterea metabolismului general, ceea ce explică creşterea în greutate la 
întreruperea fumatului; 

• termoreglarea este limitată datorită efectului vasoconstrictor al 
nicotinei, diminuând pierderile de căldură. 

Fumatul scade capacitatea de muncă fizică şi intelectuală, slăbeşte 
memoria şi atenţia. Fumatul este incompatibil cu activitatea de pregătire 
fizică, întrucât solicitarea muşchilor sporeşte influenţa fumatului asupra 
organismului. Sportivul care fumează se expune riscului de suprasolicitare, 
supraantrenare. La el scade capacitatea de însuşire a unor deprinderi motrice 
noi, el pierde din viteză. Dar sportul poate face ca fumătorul să-şi lepede 
viciul şi să se îndrepte în ramura pregătirii fizice. 

 
Alcoolul  
Efectele alcoolului au importanţă în funcţie de nivelul lui în sânge. 

Acest nivel creşte până la un maxim atins în funcţie de următorii factori: 
cantitatea de alcool ingerată, viteza de absorbţie, greutatea corporală, viteza 
de eliminare a alcoolului şi obişnuinţa. 

Activitatea fizică este incompatibilă cu consumul de alcool deoarece 
apare creşterea timpului de reacţie şi deteriorarea coordonării. Deşi un gram 
de alcool eliberează 7,7 kcal, alcoolul nu poate fi considerat aliment, deoarece 
energia eliberată nu poate fi folosită de către organism mai ales în timpul 
efortului. Această energie nu numai că nu foloseşte activităţii musculare, dar 
împiedică metabolizarea glicogenului, ceea ce reduce contracţia musculară. În 
consecinţă scade forţa, iar surplusul de energie rezultat se depune sub formă 
de grăsimi sub piele. 

Alcoolul este o substanţă toxică, efectele sale cele mai rapide fiind 
asupra SNC. După o perioadă scurtă de excitaţie, duce la depresia centrilor 
nervoşi superiori. După consumul de alcool, randamentul la efort scade, 
mărindu-se consumul energetic. Alcoolul tulbură coordonarea mişcărilor, 
scade precizia şi viteza de reacţie ceea ce predispune la accidente persoana 
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care depune efort fizic. La această persoană consumul de alcool este şi mai 
dăunător faţă de oamenii obişnuiţi, deoarece metabolizarea lui se face la 
nivelul ficatului, care este solicitat mult şi de efort. 

Alcoolul nu încălzeşte organismul iarna, deoarece face vasodilataţie 
periferică, dând o falsă senzaţie de căldură. Dar în contact cu mediul rece, 
organismul se comportă ca un corp inert pentru că în loc să limiteze pierderea 
de căldură, el are vasele dilatate ceea ce îl face să piardă şi mai multă căldură. 

Alcoolul nu înlătură oboseala. Pe o perioadă scurtă apare o senzaţie de 
creştere a vigorii, care este urmată de o inhibiţie prelungită şi de somnolenţă. 
Se epuizează rezervele energetice, se acumulează substanţe toxice, ceea ce 
scade capacitatea de efort şi performanţele. 

În concluzie, alcoolul scade gradul de sănătate a organismului. În cazul 
alcoolismuluii cronic se poate înregistra o îmbătrânire timpurie şi o reducere a 
duratei vieţii în medie cu 20-30% faţă de abstinenţi. 

  
Drogurile  
Sunt substanţe solide, lichide sau gazoase care, introduse în organism, 

modifică imaginea asupra propriei persoane şi asupra realităţii înconjurătoare. 
Folosirea abuzivă poate crea dependenţă fizică şi psihică, tulburări 

grave ale activităţii mentale şi ale comportamentului.  
Efectul drogului este determinat de tipul drogului, de cantitatea 

ingerată, de personalitatea individului, de gradul de antrenament şi de 
greutate, vârstă şi sex. Drogurile se pot clasifica în substanţe deprimante ale 
SNC (barbiturice, opiacee, solvenţi şi băuturi alcoolice), substanţe 
stimulatoare (cocaină, cofeină, tutun, amfetamine, steroizi anabolizanţi) şi 
substanţe perturbatorii ale sistemului nervos (LSD, canabis, mescalină, 
ciuperci halucinogene).  

Unele substanţe stimulatoare au fost folosite de persoane care practică 
activitatea fizică. Acestea pot avea efecte excitante pe termen scurt. În 
cantităţi mari pot produce nervozitate, anxietate, insomnii. În doze repetate 
determină mania persecuţiei, halucinaţii, insuficienţă respiratorie sau infarct. 
Stările de încredere exagerată şi energie, care apar imediat după consum sunt 
înlocuite repede de irascibilitate, teamă, panică, ceea ce duce la un nou 
consum. Consumul frecvent determină scăderea rezistenţei organismului, 
pierderea capacităţii de efort fizic şi chiar afecţiuni ale inimii, dependenţă 
psihică, insuficienţă respiratorie. 

Flagelul drogurilor reprezintă fenomenul cel mai complex, profund şi 
tragic al lumii contemporane, în condiţiile în care, anual, miliarde de dolari şi 
sute de mii de oameni sunt angrenaţi în acest mariaj al morţii numit „Traficul 
şi consumul ilicit de droguri”. În perspectiva anilor viitori, amploarea acestui 
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fenomen este deosebit de îngrijorătoare şi datorită faptului că nu există o 
statistică clară şi precisă a producţiei, traficului, consumului şi numărului 
celor decedaţi din cauza drogurilor. 

În consecinţă, adoptarea unui regim alimentar adecvat nivelului de 
activitate fizică depusă, coroborat cu lipsa influenţelor negative ale fumatului, 
alcoolului şi drogurilor, duce la creşterea capacităţii fizice şi implicit a stării  
de sănătate. 
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Globalizarea, în sensul literar, este procesul transformării faptelor sau 
fenomenelor locale ori regionale în globale. Globalizarea este des utilizată ca 
referire la globalizarea economică, ca fiind integrarea economiilor naţionale în 
economii internaţionale prin comerţ, investiţii străine directe, fluxuri de capital, 
migrarea şi răspândirea tehnologiei. Termenul “globalizare” a fost utilizat de 
economişti, din anii 1980, în ciuda faptului că a fost utilizat în ştiinţele sociale, 
din anii 1960, cu toate că această noţiune nu a devenit populară până la a doua 
jumătate a anilor 1980 şi 1990. 

 
Globalization in its literal sense is the process of transformation of local 

or regional things or phenomena into global ones. Globalization is often used 
to refer to economic globalization, that is, integration of national economies 
into the international economy through trade, foreign direct investment, capital 
flows, migration, and the spread of technology. The term "globalization" has 
been used by economists since the 1980s although it was used in social 
sciences in the 1960s; however, its concepts did not become popular until the 
latter half of the 1980s and 1990s. 

 
 
 
Cuvinte cheie: globalizare, globalizare economică, global, transformare, 

internationalizare. 
Keywords: globalization, economic globalization, global, transformation, 

internationalization. 
 
 
Afacerile internaţionale au devenit o ramură distinctă de studiu al 

managementului, deoarece volumul şi complexitatea tranzacţiilor interstatale 
şi cele derulate de companiile multinaţionale au ridicat probleme noi legate de 
conducerea lor, de politicile comerciale ale statelor primitoare şi ale ţărilor de 
origine. Efectele pe care le antrenează sunt, în general, favorabile, pentru 
ambele categorii de state. Printre avantaje, în ţările gazdă, se pot aminti: 
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ameliorarea deficitului balanţei de plăţi, transferul de capital, tehnologia 
performanţă dobândită, absorbţia unei părţi din forţa de muncă disponibilă, 
diversificarea ofertei de pe pieţele locale, stimularea concurenţei; pentru ţările 
de origine, avantajele pot consta în obţinerea unor venituri din cesionarea de 
licenţe, din activitatea de consultanţă şi management, din dividende, accesul 
mai lesnicios la surse de materii prime, captarea unor pieţe noi pentru 
produsele proprii, crearea de noi locuri de muncă pentru populaţia sa. 
Implicaţiile negative sunt prezente în ambele categorii de state, printre cele 
mai semnificative fiind: interferenţele politice în ţările gazdă, crearea unei 
dependente decizionale faţă de exterior, invazii culturale; pentru ţara de 
origine, diminuarea sau chiar pierderea avantajelor tehnologice. Cu toate 
acestea, tendinţa de globalizare este în continuă ascensiune, una dintre 
raţiunile sale majore fiind obţinerea de profituri cât mai mari, iar scopul său 
major îl reprezintă satisfacerea, la nivelul cel mai înalt, a nevoilor 
consumatorilor (presiunea exercitată de globalizare nu este direcţionată de 
către nevoia de diversificare sau de competiţia agenţilor economici, ci de 
necesităţile şi preferinţele consumatorilor). 

Tendinţa actuală spre o cât mai accentuată globalizare devine una 
dintre preocupările majore ale managerilor. Anii de după cel de-al Doilea 
Război Mondial indică o expansiune fără precedent a economiei mondiale şi, 
deşi afacerile internaţionale există de câteva secole, lumea a intrat într-o nouă 
eră a activităţii economice mondiale, incluzând producţia larg mondializată, 
distribuţia internaţională si creşterea numărului de alianţe globale. Astăzi, a 
vorbi despre managementul organizaţiei globale a devenit aproape sinonim cu 
a vorbi despre managementul organizaţiei moderne, iar termenul de 
internaţional se referă la activitatea unei divizii, unei subunităţi a unei firme 
multinaţionale. Tehnologiile moderne permit comunicarea informaţiilor 
aproape instantaneu, la mari depărtări, faţă de sursa emitentă, oamenii pot 
atinge orice colţ îndepărtat al lumii, în 24 de ore, ziarele sunt pline de 
evenimente care s-au întâmplat doar cu o zi înainte, în celălalt colţ al lumii. 
Managerii de astăzi au acces imediat la informaţiile din domeniul vânzărilor, 
al cotaţilor de bursă sau asupra evoluţiei diverşilor factori din pieţele lor de 
desfacere. Majoritatea indivizilor lumii folosesc sau consumă bunuri ce le 
parvin de pe cele mai îndepărtate meleaguri: poliţele de asigurare încheiate în 
SUA sunt verificate în Irlanda, aparatura electronică japoneză se vinde în 
pieţele europene, cafeaua din America Latină este consumată în Orient. 
Întregul glob a devenit locul de desfăşurare a afacerilor, iar concurenţa s-a 
globalizat şi ea, implicit, deoarece corporaţiile înfiinţează şi organizează 
uzine, firme, reprezentanţe, birouri comerciale, acolo unde se prefigurează 
oportunitatea obţinerii unor profituri ridicate. La mijlocul anilor ’90, 
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companiile multinaţionale americane aveau 6,7 milioane de angajaţi străini, 
iar capitalul american investit în echipamente şi alte facilităţi, în alte ţări, se 
cifra la 5.450 miliarde de dolari SUA, peste 500 dintre cele mai bune 
companii canadiene au filiale în străinătate. În acelaşi timp, Marea Britanie, 
Germania, Japonia se numără printre cei mai mari investitori în economia 
americană de astăzi. Deşi există o mare diversitate în ceea ce priveşte modalităţile 
de apreciere a poziţiei şi activităţii desfăşurate de companiile multinaţionale, este 
de notat dominanţa celor americane, urmate de companiile japoneze şi de cele 
britanice. O anchetă efectuată de revista americană “Fortune” poziţiona, între cele 
500 de mari companii multinaţionale, pe primul loc, cu o cifră de 161, pe cele 
americane, pe locul doi, cu 128, pe cele japoneze, apoi cele 40 britanice, 
germane (32), franceze (30), suedeze (14). Nume ca: General Motors, Exxon, 
Royal Dutch Shell, Toyota Motor, IBM, Daimler – Benz, Hitachi, nu mai 
reprezintă o noutate pentru nici o persoană avizată în lumea afacerilor. 

Globalizarea presupune avantaje, oportunităţi, dar antrenează şi o serie 
de provocări, pe care managerii actuali trebuie să le înţeleagă şi să le înfrunte. 
Legislaţii necunoscute, culturi diferite, regimuri politice mai mult sau mai 
puţin democratice, limbi, uneori inaccesibile, sunt obstacole, care, însă, pentru 
managerii motivaţi, dornici să înveţe lucruri noi, să-şi dezvolte abilităţile 
profesionale în domeniul relaţiilor interumane, pot fi depăşite cu uşurinţă. 

Raţiunea de a fi a unui manager, misiunea lui fundamentală este de a 
conduce afaceri profitabile pentru organizaţia sa, de a-şi orienta subordonaţii şi 
colaboratorii spre realizarea obiectivelor propuse. Conjunctura internaţională 
poate afecta o firmă ce acţionează la scară regională sau globală. Intensitatea 
gradului de afectare este diferit de la ţară la ţară, astfel, corporaţiile sau trusturile 
multinaţionale resimt mai acut impactul factorului internaţional şi se preocupă cu 
mai multă insistenţă de cunoaşterea mediului internaţional, decât firmele mici, cu 
raze de acţiune locale, cu operaţiuni reduse. Odată cu tendinţele de globalizare a 
economiei, sarcina de a studia temeinic influenţele forţelor internaţionale revine 
tot mai multor firme, cu dimensiuni variabile, atunci când îşi proiectează 
strategiile de produs, de preţ sau de distribuţie. 

Accentuarea globalizării se datorează, astăzi, mai puţin nevoii de 
diversificare sau de competiţie a agenţilor economici, cât, mai degrabă, 
adâncirii şi perfecţionării nevoilor şi preferinţelor consumatorilor. 
Conducerea unei organizaţii, în actualele condiţii ale unui mediu nou şi 
nelimitat, înseamnă asigurarea satisfacerii înalte a clientelei; devine, astfel,  
primordială, condiţia cunoaşterii perfecte a pieţei căreia i se adresează firma. 

Globalizarea1 este un termen superuzitat căruia îi putem atribui 
numeroase semnificaţii. Există mai multe procese interrelaţionate care 
                                                 
1 George Soros, Despre globalizare, Editura Polirom, Bucureşti, 2002. 



 
░ ░ ░ ░ ░  Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I"  ●  Nr. 1/2009  ░ ░ ░ ░ ░ 

 
 

 432

definesc globalizarea. Acum câteva decenii Marshall McLuhan a vorbit 
despre “satul mondial” (the global village) surprinzând cu acea expresie 
esenţa fenomenului din zilele noastre: tehnologii ale informaţiei care ne pun 
mai iute şi mai dens în legătură unii cu alţii; comprimarea distanţelor prin noi 
tehnologii; interconectarea şi creşterea dependenţelor reciproce; integrarea 
pieţelor financiare şi comerciale; internaţionalizarea (globalizarea) crescândă 
a producţiei (prin intermediul firmelor cu activitate globală); apariţia unor 
probleme “planetare”, care necesită abordări globale; răspândirea de 
comportamente şi clişee presupuse a exprima raţionalitatea unui homo 
oeconomicus ce nu cunoaşte frontiere şi emoţii (sentimente) “locale”; apariţia 
unui homo globalus), dezvoltarea de identităţi transnaţionale etc. 

Globalizarea nu este o simplă tendinţă sau un capriciu, ci este, mai 
degrabă, un sistem internaţional. El a luat locul vechiului sistem al Războiului 
Rece şi, la fel ca acesta, are propriile legi şi propria logică, de natură să 
influenţeze, direct sau indirect, politica, mediul înconjurător, geopolitica şi 
economia oricărei ţări2. Globalizarea are propriile tehnologii: computerizarea, 
miniaturizarea, digitalizarea, comunicarea prin satelit, fibrele optice şi 
Internetul, care consolidează perspectiva definitorie a globalizării. De îndată 
ce o ţară intră în sistemul globalizării, elitele ei încep să internalizeze 
perspectiva integrării şi încearcă să se încadreze într-un context global. 

În timp ce măsura definitorie a Războiului Rece era forţa explozivă a 
proiectilelor, măsura definitorie a sistemului globalizării este viteza – viteza 
comerţului, călătoriilor, comunicării şi inovaţiei. Formula Războiului Rece 
era ecuaţia masă – energie a lui Einstein, e=mc2. Globalizarea echivalează cu 
legea lui Moore, care afirmă că microprocesoarele îşi vor dubla performanţele la 
fiecare 18 până la 24 de luni, în timp ce preţul se va înjumătăţi. În sistemul 
Războiului Rece, cea mai frecventă întrebare era: „De partea cui eşti?”. În 
sistemul globalizării, întrebarea cea mai frecventă este: „Cât de conectat eşti?”. În 
sistemul Războiului Rece, a doua întrebare ca frecvenţă era „ce greutate are 
racheta ta?”, iar în sistemul globalizării: „Ce viteză are modemul tău?”. 

George Soros3 înţelege prin termenul de globalizare, dezvoltarea 
pieţelor financiare globale, creşterea corporaţiilor transnaţionale şi dominaţia 

                                                 
2 Thomas L. Friedman, Lexus şi măslinul, Editura Polirom, Iaşi, 2008. 
3 George Soros (n. Budapesta, 1930) conduce Soros Fund Management şi a înfiinţat reţeaua 
mondială de fundaţii “Open Society Institute”, având drept scop consolidarea societăţilor 
deschise. În 1992 a fondat Universitatea Central Europeană, cu sediul principal la Budapesta. 
Este autorul mai multor cărţi traduse în întreaga lume: The Alchemy of Finance: Reading the 
Mind of the Market (1987); Opening the Soviet System (1990); Underwriting Democracy 
(1991); Soros on Soros: Staying Ahead of the Curve (1995 ; trad. rom. Soros despre Soros. A 
fi acolo, sus!, Editura ALL, Bucureşti, 1997); Open Society: Reforming Global Capitalism 
(2000) şi The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangerred (1998). Editura 
Polirom a publicat în traducere Criza capitalismului global: societatea deschisă în primejdie 
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lor crescândă asupra economiilor naţionale. Considerăm că majoritatea 
problemelor pe care oamenii le asociază globalizării, incluzând pătrunderea 
valorilor de piaţă în acele domenii de care ele nu aparţin în mod tradiţional, 
pot fi atribuite acestor fenomene. 

S-ar putea discuta totodată despre globalizarea informaţiei şi a culturii, 
despre răspândirea televiziunii, a internetului şi a celorlalte forme de 
comunicare şi despre mobilitatea crescută a comercializării ideilor, dar 
asemenea aspecte ne-ar îndepărta de la subiect. Limitând discuţia astfel, 
considerăm că o putem menţine între nişte repere controlabile şi că vor rezulta 
unele propuneri cu caracter practic în vederea unor îmbunătăţiri instituţionale. 

Globalizarea, o noţiune folosită în toate domeniile vieţii economice, 
tinde să devină un clişeu al vremurilor contemporane. Termenul de global 
poate fi înţeles ca o lărgire, adâncire şi accelerare a interconectării la scară 
mondială în toate aspectele vieţii sociale contemporane, de la cultură la 
criminalitate, de la finanţe la sfera spirituală. Interesant este faptul că, deşi 
globalizarea este un fenomen relativ recent (să nu uităm că la sfârşitul celui 
de-al Doilea Război Mondial tot ce însemna relaţii economice internaţionale 
erau strict controlate şi monitorizate de statele implicate), a cuprins întreaga 
planetă într-un interval de câteva decenii. Evoluţia acestui termen a fost 
marcată în literatura de specialitate de o mişcare între teza hiperglobalistă − a 
căror adepţi susţin că tradiţionalele state-naţiune au devenit unităţi de afaceri 
nenaturale, chiar imposibile într-o economie globală − şi teza sceptică − care 
presupune respingerea ideii conform căreia puterea guvernelor naţionale şi 
suveranitatea ţărilor este afectată de internaţionalizare, afirmând că 
globalizarea este mai degrabă o motivaţie politică convenabilă pentru 
implementarea de către marile puteri a unor strategii economice în anumite 
ţări. Peste divergenţele dintre cele două teorii se suprapun ideile aşa numitor 
„transformativişti” care percep globalizarea ca o situaţie în care nu se mai 
face o delimitare clară între intern şi internaţional, între operaţiuni interne şi 
externe, globalismul transformându-se într-o puternică forţă, responsabilă pentru 
marea restructurare a firmelor, a instituţiilor de guvernare şi a ordinii mondiale. 

Aşa cum am definit-o, globalizarea este un fenomen relativ recent care 
deosebeşte prezentul de ceea ce se petrecea acum 50 sau chiar 25 de ani. 

La sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, tranzacţiile 
internaţionale de capital erau strict controlate în majoritatea statelor. 
Instituţiile rezultate la Bretton Woods, Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi 
Banca Mondială, au fost concepute tocmai pentru a facilita comerţul 
internaţional şi investiţiile într-un mediu caracterizat prin restricţionarea 
fluxurilor de capital privat. Controalele asupra mişcărilor de capital au fost 
treptat înlăturate, iar pieţele financiare off-shore, stimulate şi de criza 
                                                                                                                                                              
(1999), carte care s-a bucurat de un remarcabil succes în mediile academice, politice şi de 
afaceri din România.  
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petrolului din anul 1973, s-au dezvoltat rapid. Mişcările internaţionale de 
capital s-au accelerat la începutul anilor ‘80, în timpul lui Ronald Reagan şi 
Margaret Thatcher, pieţele financiare devenind cu adevărat globale la 
începutul anilor ‘90, după colapsul imperiului sovietic. 

Într-adevăr, globalizarea este de dorit din multe puncte de vedere. 
Întreprinderea privată este mai aptă să producă bogăţie decât statul. Mai mult, 
statele au tendinţa de a abuza de propria putere. Globalizarea oferă un grad de 
libertate individuală pe care nici un stat nu-l poate asigura. Concurenţa liberă 
la scară globală a eliberat talentele antreprenoriale şi creative şi a accelerat 
inovaţiile tehnologice. Dar globalizarea are şi latura ei negativă. În primul 
rând, în special în ţările mai puţin dezvoltate, mulţi au suferit din cauza 
globalizării fără a primi un sprijin în ceea ce priveşte sistemul de securitate 
socială. Mulţi alţii au fost marginalizaţi de către pieţele globale. În al doilea rând, 
globalizarea a produs o alocare defectuoasă a resurselor între bunurile private şi 
cele publice. Pieţele sunt capabile să creeze bogăţie, dar nu sunt destinate să 
răspundă şi altor necesităţi sociale. A urmări fără nici o precauţie profitul poate 
duce la deteriorarea mediului înconjurător şi la intrarea în conflict cu celelalte 
valori sociale. În al treilea rând, pieţele financiare globale pot naşte crize.  

Adepţii fundamentalismului de piaţă recunosc beneficiile pieţelor 
financiare globale, dar le ignoră deficienţele. Ei susţin că pieţele financiare au 
tendinţa de a ajunge la echilibru, realizându-se astfel o alocare optimă a 
resurselor. Chiar dacă pieţele nu sunt perfecte, ei consideră că este de preferat 
să laşi alocarea resurselor pe seama pieţelor decât să intervii prin reglementări 
naţionale sau internaţionale. 

Totuşi, a avea o încredere excesivă în mecanismul de piaţă este un 
pericol. Pieţele sunt concepute pentru a facilita schimbul liber de bunuri şi 
servicii între cei ce doresc s-o facă, dar ele nu pot răspunde, pe cont propriu, 
unor nevoi colective, cum ar fi, legea şi ordinea sau menţinerea mecanismului 
de piaţă însuşi. Ele nu au competenţa de a asigura justiţia socială. Astfel de 
„bunuri publice” pot fi furnizate doar în cadrul procesului politic. 

În general, procesele politice sunt mai puţin eficiente decât 
mecanismul de piaţă, dar fără ele nu am putea trăi. Pieţele sunt amorale: ele 
permit indivizilor să acţioneze în conformitate cu propriile interese şi impun 
câteva reguli privind modul de exprimare a acestora, fără a emite însă vreo 
judecată morală despre interesele în sine. Este şi unul dintre motivele pentru 
care pieţele au o asemenea eficienţă. Ar fi chiar dificil de stabilit ce este bine 
şi ce este rău; lăsând binele şi răul deoparte, pieţele permit indivizilor să-şi 
urmărească interesele proprii fără nici o oprelişte. Societatea nu poate 
funcţiona însă fără a face deosebire între bine şi rău. 

Globalizarea nu este un joc cu sumă nulă. Beneficiile ei depăşesc 
costurile, în sensul că bogăţia suplimentară produsă de globalizare ar putea fi 
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utilizată pentru a reduce inechităţile şi alte deficienţe ale globalizării, şi tot ar 
mai rămâne un surplus. Această constatare este dificil de demonstrat, 
deoarece costurile şi beneficiile nu pot fi aduse la acelaşi numitor: PIB nu 
reprezintă o estimare corectă a bogăţiei. Cu toate acestea, evidenţele arată că 
este posibil ca perdanţii să fie compensaţi de câştigători, situaţie în care cei 
din urmă ar putea să se menţină totuşi în frunte. Problema este că aceşti 
câştigători nu-i compensează pe cei ce pierd. Nu există pe plan internaţional 
un echivalent al acestui proces politic, care apare în cadrul statului individual. 

Deşi pieţele au devenit globale, politicile au rămas în continuare strâns 
legate de suveranitatea statală. 

În plus, prea puţine resurse au fost dedicate corectării deficienţelor 
globalizării. Drept rezultat, decalajul dintre cei bogaţi şi cei săraci a continuat 
să se adâncească. O pondere de 1% dintre cei mai bogaţi oameni din lume 
primesc tot atât cît 57% din populaţia cea mai săracă. Mai mult de un miliard 
de oameni trăiesc cu mai puţin de un dolar pe zi. Aproape un miliard nu au 
acces la apă curentă, iar 826 de milioane de oameni suferă de malnutriţie. În 
fiecare an, 10 milioane de oameni mor din cauza lipsei de asistenţă medicală 
de bază. Aceste realităţi nu sunt neapărat produse de globalizare, dar 
globalizarea ar putea face ceva ca să le amelioreze. 

Inechităţile produse de globalizare au dat naştere resentimentelor şi 
protestelor pe scară largă. Activiştii antiglobalizare caută să submineze sau să 
distrugă instituţiile internaţionale care susţin comerţul internaţional şi pieţele 
financiare globale. Dar instituţiile noastre internaţionale sunt atacate şi din direcţia 
opusă. Adepţii fundamentalismului de piaţă se opun oricărui tip de intervenţie în 
mecanismele de piaţă, iar ostilitatea lor faţă de instituţiile internaţionale depăşeşte 
aversiunea faţă de reglementările guvernamentale naţionale. 

Instituţiile care susţin comerţul internaţional şi pieţele financiare 
globale sunt instituţii relativ puternice. Ele au nevoie însă de unele reforme, 
deoarece funcţionează în folosul ţărilor bogate, în folosul celor care le 
controlează activitatea, adesea în detrimentul ţărilor sărace, aflate la periferia 
sistemului. Dar ele sunt mai eficace şi mai bune decât instituţiile internaţionale 
dedicate altor obiective, cum ar fi: menţinerea păcii, dezvoltarea politică şi 
socială, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de sănătate sau drepturile omului. 

Globalizarea creează oportunităţi extraordinare si aduce progres intens 
in anumite domenii; se creează totodată expectaţii foarte mari in cele mai 
diverse zone ale lumii. Dar acest progres este departe de a fi uniform. În plus, 
globalizarea poate tensiona la extrem structuri sociale şi economice  
ce nu se pot adapta rapid. Aceste diferente statice şi dinamice pot cauza 
conflicte majore4. 
                                                 
4 Daniel Dăianu, Globalizarea între elogii şi respingere, în „Dilema”, nr. 462, 2002.  
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Globalizarea nu poate fi făcută vinovată pentru toate relele cu care ne 
confruntăm. Conflictele armate, regimurile opresive şi corupte şi statele slabe 
se numără printre cele mai importante cauze ale mizeriei şi sărăciei din lumea 
de astăzi, iar globalizarea nu poate fi acuzată pentru proasta guvernare. Iar 
dacă a reuşit ceva, globalizarea a obligat ţările individuale să-şi 
îmbunătăţească eficienţa sau, cel puţin, să reducă rolul guvernării în 
economie. Dar globalizarea a făcut ca lumea să fie mai interdependentă şi a 
sporit pericolul pe care-l pot reprezenta problemele interne din anumite ţări, 
astfel încât, nu este suficient să concepem aranjamente mai bune pentru 
furnizarea bunurilor publice pe scară globală, trebuie să găsim totodată şi 
căile de îmbunătăţire a condiţiilor politice şi sociale din fiecare ţară.  

Atacul terorist din 11 septembrie ne-a arătat, în mod tragic, chiar la noi 
acasă cît de interdependentă a devenit lumea şi cât de important este pentru 
securitatea noastră tipul de condiţii interne care prevalează în alte ţări.  
Bin Laden nu şi-ar fi putut dezlănţui atacul asupra Statelor Unite, dacă nu s-ar 
fi bucurat de protecţie din partea Afganistanului. Dar acest fapt era valabil şi 
înainte de 11 septembrie. De la încheierea Războiului Rece, cele mai multe 
dintre crizele care au condus la vărsare de sânge au fost produse de conflictele 
interne, şi nu de conflictele dintre state. În vremea Războiului Rece, 
conflictele interne erau folosite, chiar întreţinute, de către cele două 
superputeri. După ce Războiul Rece s-a încheiat, constrângerile impuse de 
superputeri au fost înlăturate, astfel încât conflictele s-au deteriorat, 
ajungându-se la vărsări de sânge care au făcut necesară intervenţia externă. 

Fenomenul globalizării atrage după sine transformări rapide ale 
mediului, în sensul creşterii incertitudinii sau a turbulenţelor lui, precum şi o 
creştere a competiţiei. În acest sens, Alvin Toffler afirma încă din 1980, în 
celebra sa carte  Al treilea Val, că organizaţiile şi corporaţiile de afaceri se vor 
confrunta  din ce în ce mai mult cu o turbulenţă crescută, în sensul creşterii 
numărului crizelor cărora managerii vor fi nevoiţi să le facă faţă, al 
presiunilor generate de competiţie şi de luarea rapidă a deciziilor, precum şi al 
schimbărilor rapide ale regulilor ce guvernează conduita în competiţia 
economică. De asemenea, funcţionarea în mediile turbulente va forţa  
organizaţiile să exploreze permanent mai multe structuri, strategii, tehnologii 
şi practici alternative de organizare. În acest sens, pornind de la premisa că 
„nivelul de turbulenţă şi ritmul său absolut de creştere vor fi semnificativ mai 
înalte în viitor decât în trecut”, unii analişti argumentează că „vremurile 
turbulente” în care trăim astăzi nu reprezintă nicidecum o tranziţie spre o nouă 
etapă, după cum ar putea crede şi spera managerii, în aşteptarea unor vremuri 
mai stabile. Dimpotrivă, „aceste vremuri turbulente reprezintă însăşi noua eră; 
ele sunt viitorul pe termen lung”. Acceptarea acestui fapt impune, mai mult ca 
oricând, necesitatea considerării impactului acestor vremuri asupra 
managementului organizaţiilor. 
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