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O REVEDERE A „STRATEGIEI SECURITĂŢII NAŢIONALE  

A FEDERAŢIEI RUSE PÂNĂ ÎN ANUL 2020”1 

 

REVISION OF "RUSSIAN FEDERATION NATIONAL SECURITY 

STRATEGY UNTIL 2020" 

 

General-maior (r) prof. cons. dr. Constantin MINCU 

 

 

Rezumat: Articolul prezintă, pe scurt, unele din cele mai importante aspecte ale 

evoluţiei politice, economice, culturale şi militare a Rusiei într-o manieră destul de transparentă 

în „Strategia Securităţii Naţionale a Federaţiei Ruse până în anul 2020”. 

Autorul prezintă şi implicaţiile politice, economice şi militare ale acţiunilor Moscovei 

împotriva Ucrainei şi probabil, în viitorul apropiat şi asupra altor state din aşa-zisa „străinătate 

apropiată”. 

Consider că liderii politici şi militari europeni, inclusiv cei români, ar trebui să 

acorde o mai mare atenţie acţiunilor Moscovei, în contextul recentei crize ucrainiene. 
 

Cuvinte-cheie: Federaţia Rusă; Strategia Securităţii Naţionale; criza ucraineană; 

tendinţe mondiale negative. 

 

Abstract: The article briefly presents some of the main aspects of political, 

economic, cultural and military evolvements of Russia overviewed in kind of transparent 

manner in the „Russian Federation National Security Strategy until 2020”. 

The author also presents the political, economic and military implications of 

Moscow's actions against Ukraine and probable in the near future against the states  from 

the so-called “close vicinity”. 

We consider European political and military leaders, including the Romanian leaders, 

should pay more attention to Moscow's actions in the context of the recent Ukrainian crisis. 
 

Keywords: Russian Federation; National Security Strategy; Ukrainian crisis; negative 

global trends. 

 

                                                 
1 Document aprobat prin Decretul preşedintelui Federaţiei Ruse, nr. 537, din 12 mai 2009. 
 Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Membru al Consiliului Onorific al 

AOŞR, secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţe Militare, Telefon: 0722.303.015;  

E-mail: mincu_constantin@yahoo.com. 
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voluţia politică, economică, militară şi culturală a Federaţiei Ruse după 

colapsul Uniunii Sovietice a fost şi va fi permanent în atenţia 

specialiştilor politico-militari din întreaga lume şi, în mod deosebit, a celor din 

Statele Unite ale Americii şi din statele Europei, membre sau nemembre ale 

Uniunii Europene şi/sau NATO. 

1. Din păcate, după data de 21 noiembrie 2013, când administraţia 

Ianukovici a dat semnalul că nu este interesată de Uniunea Europeană şi că preferă să 

rămână în orbita Rusiei, evenimentele s-au precipitat, şi, de nouă luni asistăm la Criza 

Ucraineană cu implicarea directă, făţişă şi agresivă a Federaţiei Ruse, care pune în 

aplicare unele prevederi ale Strategiei Securităţii Naţionale adoptată în mai 2009. 

După implozia produsă ca urmare a evenimentelor declanşate de Căderea 

Zidului Berlinului (9 noiembrie 1989) şi în special a situaţiei interne, din ce în ce 

mai complicate, din anii ’90 – ’93, din fosta Uniunea Sovietică s-au desprins şi şi-au 

declarat independenţa paisprezece state, totalizând 130 milioane de locuitori, din 

care 24,12 milioane de etnici ruşi, reprezentând aproximativ 18,5% din aceste 

populaţii (anexa nr. 1). 

Chiar şi aşa, Rusia este în continuare, în ciuda pierderilor suferite, o ţară 

enormă, care acoperă zece fusuri orare, de la exclava Kaliningrad situată la Marea 

Baltică, până la Insula Sahalin din est; este un ţinut plin de mari spaţii nepopulate, 

are un potenţial imens şi o populaţie de peste 143 de milioane de oameni, dintre 

care 15 milioane sunt musulmani. 

Principalii lideri politici ai lumii actuale, dar şi specialişti grupaţi în diferite 

think-tank-uri asociate grupărilor politico-militare relevante sunt de acord că 

“Rusia2 continuă să fie o putere cu enorme resurse militare, între care mai mult de 

10.000 de diverse arme nucleare; este, de asemenea, un gigant energetic, cu rezerve 

de petrol care, în ritmul actual de exploatare, pot dura peste 30 de ani, gazul natural 

ajungând pentru mai bine de 180 de ani”. Conştientă de potenţialul său energetic şi 

de dependenţa quasitotală a unor state europene de gazul rusesc, Federaţia Rusă 

marşează tot mai hotărât şi agresiv asupra Ucrainei şi asupra altor state din, aşa 

cum numeşte Moscova, „străinătatea apropiată”. 
Analiştii recomandă să nu uităm nici de vechea ambiguitate rusească de natură 

istorică, culturală şi geopolitică vizând imaginea Europei şi a Asiei, nici de noua 
oscilaţie dintre elementele încă slabe ale democraţiei şi, inevitabil, cele puternice ale 

autocraţiei. Aici se cuvine să-l cităm pe politologul român Vladimir Tismăneanu 
(24.08.2014 – site-ul www.realitatea.net în articolul „Înapoi la orbire? Leninism 

resuscitat şi comunism hermeneutic”): „Putinismul nu este, evident, bolşevism redus, 

                                                 
2 Michael Stürmer, Putin şi noua Rusie, Editura Litera Internaţional, Bucureşti, 2009, reeditată în 

România în mai 2014, cu o valoroasă prefaţă semnată de istoricul român Adrian Cioroianu (datată 30 

aprilie 2014), dată la care anexarea Crimeei se consumase! 

E 

http://www.realitatea.net/


 

 

 
7 

dar are în matricea mentală obsesia leninistă a opoziţiei dintre prieten şi duşman. 
Asemenea bolşevismului, putinismul este intolerant, apodictic şi exclusivist”. 

În ceea ce priveşte problematicile globale, lumea se poate întreba, pe bună 
dreptate, dacă Rusia face parte dintr-un echilibru multipolar emergent sau dacă se 

străduie să aibă cuvântul său de spus – în primul rând al unui veto în toate 
problemele care apar pe glob, cu precădere în Europa de Est, Caucaz, Orientul 

Mijlociu Extins şi Asia Centrală. Evenimentele din ultimii ani (începând cu invazia 

Georgiei în august 2008) demontrează fără dubii că Rusia a ales calea confruntării. 

Sunt şi alte elemente de luat în calcul: 

oPoate Rusia să fie convinsă să susţină în afară de interesele sale 
manifeste, acele elemente ale pax-americana, care continuă să fie componentele 

cheie ale globalizării, cum ar fi Organizaţia Mondială a Comerţului (WTO), Banca 
Mondială, Fondul Monetar Internaţional? În ultimii ani Rusia are probleme cu 

instituţiile globale şi, după declanşarea crizei ucrainiene, este tot mai izolată. 
oVa sprijini Rusia ceea ce a mai rămas din ordinea lumii după 

dispariţia Războiului Rece şi a sistemului global nuclear şi bipolar? Răspunsul este 
uşor de dat. Rusia susţine prin toate mijloacele, doar propriile interese imperiale. 

oVa deveni puterea revoluţionară de ieri stabilizatorul formei de 
organizare globală şi postindustrială? Răspunsul pe termen scurt şi mediu este 

categoric nu. 
Rusia are, în mod evident, potenţialul de a merge într-o direcţie sau în cealaltă, 

de a fi o forţă de stabilitate sau una producătoare de turbulenţă. Până acum nu este încă 
clară calea ce va fi urmată. Direcţia pe care o va alege depinde, în mare măsură, de 

Vest, de coeziunea acestuia, de arta sa de a guverna şi de capacitatea reală de a înţelege 

Rusia. Slăbiciunile vestului, vorbitul pe mai multe voci, menajarea exagerată a 
intereselor Rusiei a încurajat Moscova să aleagă, fără rezerve, cartea confruntării, 

dorind să-şi refacă influenţa în spaţiul fost sovietic şi, de ce nu, în ţările fost satelite. 
Pentru Europa de astăzi, ar fi într-adevăr fatal să fie prinsă între o Rusie 

resurgentă şi o pax americana în declin, iar pentru Alinaţa Atlantică ar constitui o 
imensă dificultate. Deja s-au produs suficiente fapte care se mai înscriu pe acest 

curs. SUA se comportă ezitant, iar Europa pare încremenită în faţa agresivităţii, 
fără complexe, a Federaţiei Ruse. 

Nu este încă prea târziu să sperăm la o conciliere între forţe. Sunt şi alte 
argumente – ascensiunea Chinei în Orientul Îndepărtat – constituie o provocare majoră, 

lucru valabil şi în cazul ameninţării islamismului radical din Orientul Mijlociu, fie sub 
forma ambiţiilor nucleare ale iranienilor, fie sub cea a rezultatelor terorismului. În plus, 

mai trebuie amintite schimbarea dramatică a climei şi răspândirea – greu controlabilă – 
a armelor de distrugere în masă, terorismul şi ţările neguvernabile, războiul cibernetic 

şi crima organizată. 
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Toate aceste aspecte, care băntuie lumea sunt o problemă la fel de mare atât pentru 

Rusia, cât şi pentru naţiunile occidentale. Se pare însă că Rusia a trecut pe planul doi 

aceste ameninţări, fiind preocupată în acest moment de expansiunea în spaţiul vestic. 

În acest punct este potrivit să prezentăm, pe scurt, noile viziuni ale 

Federaţiei Ruse privind strategia securităţii naţionale (Legea Federală nr. 537, 

din 12 mai 2009). Putem, în final, să tragem unele concluzii cu ce aplică acum 

Moscova din Strategie şi cum refuză ea ca statele vecine să aibă aceleaşi drepturi 

de a-şi prezerva independenţa şi dreptul de opţiune politică. 

Din capul locului trebuie să menţionez că documentul este centrat pe 

construcţia instituţională a Rusiei, pe consolidarea şi diversificarea economică, pe 

probleme sociale, pe dezvoltarea ştiinţei, tehnologiilor şi educaţiei şi mai puţin pe 

problematica militară. 

Principalele teze ale Strategiei 

oSe afirmă în document că “Strategia securităţii naţionale a 

Federaţiei Ruse până în anul 2020 constituie un sistem oficial recunoscut de 

priorităţi strategice, scopuri şi măsuri în domeniul politicii interne şi externe 

care determină starea securităţii naţionale şi nivelul de dezvoltare sigură a 

statului într-o perspectivă de durată”; 
oPrincipala diferenţă faţă de documentele anterioare (1997 şi 2000) 

constă în faptul că securitatea naţională este definită ca “o stare de protecţie a 

personalităţii, societăţii şi statului împotriva pericolelor interne şi externe, 

care permite asigurarea drepturilor constituţionale, un nivel de viaţă demn al 

cetăţenilor, suveranitatea, integritatea teritorială şi dezvoltarea sigură a 

Federaţiei Ruse, apărarea şi securitatea statului”. Aceasta se poate atinge prin 

realizarea unor priorităţi strategice. 

oSunt determinate cinci criterii de evaluare a stării de securitate 

naţională ceea ce determină într-o oarecare măsură caracterul strategiei ca un 

document de abordare complexă pentru dezvoltarea tuturor sferelor de activitate ale 

statului, cu participarea activă în acest sens a societăţii civile. Acestea sunt: 

 nivelul şomajului; 

 nivelul de creştere a costurilor de consum; 

 nivelul datoriilor de stat interne şi externe; 

 nivelul de asigurare cu resurse pentru sănătate, cultură, educaţie şi ştiinţă; 

 nivelul de înnoire anuală a armamentului, a tehnicii militare şi 

speciale şi nivelul de asigurare cu cadre militare şi tehnico-inginereşti. 

oStrategia confirmă intenţia Rusiei de a intra în anul 2020 în cele 

cinci economii mondiale conducătoare, baza sa conceptuală fiind: 

 păstrarea modului său de viaţă, a identităţii naţional-structurale şi a 

teritoriului Rusiei; 
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 satisfacerea garantată a necesităţilor materiale ale fiecărui om şi ale 

poporului ţării în general; 

 satisfacerea necesităţilor social-spirituale fără de care nu se poate 

concepe autoexprimarea, dezvoltarea multilaterală şi identificarea personalităţii, a 

societăţii şi a statului. 

oDocumentul acordă importanţă „lecţiilor învăţate” din parcurgerea 

ultimilor ani, afirmând că: 
 Rusia a învins urmările crizei politice şi social-economice de la 

sfârşitul secolului XX; 

 a oprit scăderea nivelului şi calităţii vieţii cetăţenilor ruşi; 

 a rezistat la presiunea naţionalismului şi terorismului internaţional; 

 a prevenit discreditarea societăţii constituţionale; 

 şi-a păstrat suveranitatea şi integritatea teritorială; 

 a restabilit posibilităţile de creştere a capacităţii de concurenţă şi de 

recunoaştere a intereselor naţionale ca un subiect cheie în relaţiile internaţionale. 

oStrategia determină interesele naţionale pe termen lung ale Rusiei: 

 dezvoltarea democraţiei şi a societăţii civile, creşterea concurenţei 

economice naţionale; 

 asigurarea trăiniciei societăţii constituţionale, a integrităţii teritoriale şi 

a suveranităţii Federaţiei Ruse; 

 transformarea Federaţiei Ruse într-o putere mondială a cărei 

activitate este îndreptată spre susţinerea stabilităţii strategice şi a relaţiilor de 

parteneriat, în condiţiile unei lumi multipolare (n.a. – obiectiv ambiţios şi dificil de 

atins şi menţinut în dinamica actuală şi viitoare a lumii, mai ales prin ridicarea unor 

noi centre de putere politico-economică). 

oPrincipalele priorităţi ale securităţii naţionale a Rusiei sunt considerate: 

 apărarea naţională; 

 securitatea de stat şi socială. 

oLa acestea se adaugă şi alte priorităţi: 
 creşterea calităţii vieţii cetăţenilor ruşi prin garantarea securităţii 

personale, precum şi a standardelor de viaţă; 

 creşterea economică care se obţine înainte de toate prin dezvoltarea 

unui sistem de inovaţie naţional şi de investiţii în capitalul uman (până acum la 

bază au stat exporturile de materii prime şi de energie); 

 ştiinţa, tehnologia, educaţia, sănătatea şi cultura care să se dezvolte 

prin întărirea rolului statului şi perfecţionarea parteneriatului stat-societăţi private; 

 ecologia sistemelor vitale şi folosirea raţională a naturii a căror 

susţinere se obţine prin utilizarea echilibrată, dezvoltarea tehnologiilor noi şi 

reproducţia raţională a potenţialului de resurse naturale ale ţării; 
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 stabilitatea strategică şi parteneriatul strategic egal care să se 

întărească pe baza participării active a Rusiei la dezvoltarea modelului multipolar 

în organizarea mondială. 

oPolitica externă este îndreptată spre îndeplinirea obiectivelor şi 

priorităţilor enumerate mai sus, prin: 

 Rusia va pleca de la faptul că Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), 

Consiliul său de Securitate, constituie elementul central de stabilitate a sistemului 

relaţiilor internaţionale; 

 totodată, Rusia va întări cooperarea în formaţiunile multilaterale 

cum ar fi „Grupul celor opt – G8”, „Grupul celor douăzeci”, Rusia, India, China 

(RIC), Brazilia, Rusia, India şi China (BRIC); 

 Rusia va utiliza posibiltatea altor instituţii internaţionale neformale; 

 Prioritatea politicii externe a Rusiei rămâne dezvoltarea relaţiilor 

bilaterale şi colaborarea multilaterală cu statele participante ale Confederaţiei 

Statelor Independente (CSI). 

oÎn Strategie sunt enumerate şi tendinţele mondiale negative posibile 

să influenţeze securitatea Rusiei: 
 recidivele probabile ale abordărilor de forţă unilaterală în relaţiile 

internaţionale, contradicţiile dintre principalii participanţi ai politicii mondiale; 

 pericolul răspândirii armamentului de nimicire în masă şi ajungerea 

acestuia în mâinile teroriştilor, precum şi perfecţionarea formelor de activitate 

ilegală în domeniile cibernetic şi biologic, în sfera tehnologiilor înalte; 

 conflagraţia informaţională înaltă; 

 ameninţările asupra stabilităţii ţărilor industriale şi în dezvoltare; 

 dezvoltarea tendinţelor naţionaliste, xenofobiei, separatismului şi a 

extremismului prin forţă, inclusiv sub lozincile socialismului religios; 

 situaţia demografică mondială încordată şi problemele mediului 

natural înconjurător (migraţie necontrolată şi ilegală, droguri, traficul de carne vie, 

alte forme de criminalitate organizată internaţională); 

 răspândirea epidemiilor datorate unor noi viruşi, necunoscuţi înainte; 

 deficitul tot mai acut de apă dulce. 

oÎn Strategie se afirmă că tendinţele mondiale negative, menţionate 

mai sus, constituie sursa unui sistem complex de ameninţări pentru securitatea 

naţională a Rusiei. 

 În sfera militară: 
- Politica unor naţiuni străine conducătoare direcţionată spre 

obţinerea unei supremaţii dominante, înainte de toate în forţele nucleare strategice, 

prin dezvoltarea unor mijloace de înaltă precizie, informative şi de înaltă 

tehnologie pentru ducerea luptei armate; 
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- Dezvoltarea armamentului strategic de înzestrare nenucleară, de 

formare la nivel unilateral a unui sistem de apărare antirachetă şi de militarizare a 

spaţiului cosmic apropiat, capabil să ducă la o nouă cursă a înarmărilor; răspândirea 

tehnologiilor nucleară, chimică, biologică, la producerea de arme de nimicire în masă. 

 În sfera securităţii de stat şi sociale: 
- activitatea de informare şi alte activităţi – ale serviciilor şi 

organizaţiilor speciale ale statelor străine, precum şi a persoanelor individuale – 

direcţionate spre producerea de prejudicii Federaţiei Ruse; 

- activitatea organizaţiilor teroriste, a grupărilor şi persoanelor 

direcţionată spre modificarea bazelor constituţionale ale Federaţiei Ruse, 

dezorganizarea funcţionării normale a organelor puterii de stat, distrugerea 

obiectivelor militare şi industriale, a întreprinderilor şi instituţiilor care asigură 

activitatea vitală a societăţii; 

- intimidarea populaţiei; 

- activitatea extremistă a organizaţiilor naţionaliste, religioase, etnice 

şi a altor organizaţii şi structuri direcţionată spre distrugerea unităţii şi integrităţii 

teritoriale a Federaţiei Ruse, spre destabilizarea situaţiei politice şi sociale în ţară. 

 În sfera economică: 
- păstrarea modelului de export-materie primă pentru dezvoltarea 

economiei naţionale; 

- dependenţa înaltă de conjuctura economică externă, pierderea 

controlului asupra resurselor naţionale; 

- înrăutăţirea stării bazei de materii prime din industrie şi energetică; 

- dezvoltarea inegală a regiunilor, stabilitatea redusă şi protecţia 

insuficientă a sistemului financiar naţional; 

- menţinerea condiţiilor pentru corupţie şi delapidări în sistemul 

financiar, precum şi migrarea ilegală a capitalului; 

- crizele din sistemul financiar-bancar mondial şi regional; 

- creşterea concurenţei în lupta privind resursele de materii prime, 

energie, apă şi alimente în deficit; 

- rămânerea în urmă în dezvoltarea tehnologiilor înalte; 

- riscurile strategice mari datorită unei dependenţe prea mari de 

modificarea factorilor externi. 

 În sfera ştiinţei, tehnologiilor şi educaţiei: 
- rămânerea în urmă privind trecerea la un alt mod de 

tehnologizare, dependenţa de livrările din import a echipamentelor, aparatelor şi 

bazei de componente electronice, a materialelor strategice; 

- trecerea nesancţionată peste graniţă a tehnologiilor concurente 

indigene; 
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- sancţiunile unilaterale neîntemeiate în relaţiile organizaţiilor 
ştiinţifice şi de educaţie cu Rusia; 

- dezvoltarea insuficientă a bazei legale normative şi slaba 
motivaţie în sfera politicii de inovaţii şi a celei industriale; 

- nivelul scăzut al protecţiei sociale a personalului tehnic-
ingineresc, profesoral şi pedagogic şi a numărului acestora pentru formarea medie 

şi superioară în sistemul de învăţământ. 

 În sfera sănătăţii: 
- apariţia unor epidemii şi pandemii la scară largă, răspândirea în 

masă a infecţiei cu HIV, a tuberculozei, a narcomaniei şi alcoolismului; 
- eficacitatea redusă a sistemului mondial şi numărul redus de 

specialişti pregătiţi, nivelul insuficient al asigurărilor medicale şi al plăţii cadrelor 
medicale şi al finanţării pentru dezvoltarea unui sistem medical superior, 

nefinalizarea realizării unei baze legale normative în sănătate, în scopul creşterii 
accesibilităţii şi al asigurării populaţiei în actul medical. 

 În sfera culturii: 
- influenţa producţiei de cultură în masă orientată spre necesităţile 

straturilor marginale; 
- atentatele ilegale asupra obiectivelor de cultură. 

 În sfera ecologică: 
- menţinerea unui număr important de producţii periculoase a căror 

activitate duce la distrugerea echilibrului ecologic; 
- nerespectarea reglementărilor legale normative şi ale supravegherii; 

- Epuizarea rezervelor de materii prime minerale ale ţării; 

reducerea resurselor minerale de importanţă strategică. 
 Federaţia Rusă, în strategia elaborată şi aprobată, consideră că o 

influenţă negativă asupra situaţiei internaţionale în perspectivă medie o pot avea: 
- situaţia din Irak şi Afganistan; 

- conflictele din Orientul Apropiat şi Mijlociu; 
- unele conflicte din Asia de Sud şi Africa, din peninsula Coreeană; 

- situaţia critică privind păstrarea unor materiale şi obiecte 
periculoase, îndeosebi în ţările cu situaţie politică instabilă; 

- răspândirea necontrolată de către stat a armelor obişnuite; 
- posibilitatea rezolvării unor probleme ce apar privind lupta concretă 

pentru resurse cu folosirea forţei militare, ceea ce duce la distrugerea echilibrului de 
forţe în apropierea graniţelor Federaţiei Ruse şi a graniţelor aliaţilor ei; 

- riscul de creştere a numărului de state posesoare de arme nucleare; 
- planurile de extindere a infrastructurii militare NATO spre 

graniţa Rusiei şi încercările de a le da funcţii globale care sunt în contradicţie cu 
normele de drept internaţional. 
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În documentul prezentat se pune accent, pentru prima dată, pe rolul societăţii 

civile în realizarea tezelor strategiei; se arată că asigurarea securităţii naţionale constă 

în menţinerea mecanismelor legislative şi instituţionale, precum şi a posibilităţilor de 

resurse ale statului şi societăţii la un nivel care să răspundă intereselor naţionale ale 

Federaţiei Ruse. Aici cred ca este oportun să redăm celebrul citat din discursul ţinut 

de Winston Chreschil la Radio BBC, în octombrie 1939: 

„Nu pot să vă spun cum va acţiona Rusia. Este o ghicitoare înveşmântată într-un 

mister înăuntrul unei enigme. Singura cheie este interesul naţional al Rusiei”. 

Întrebarea „Care este astăzi interesul naţional al Rusiei?” rămâne una 

deschisă, dar deja au apărut suficiente elemente care să arate o direcţie de acţiune. 

Se apreciază că starea securităţii naţionale a Federaţiei Ruse depinde direct 

de potenţialul economic al ţării şi de eficacitatea funcţionării sistemului de 

asigurare a securităţii naţionale.  

În partea finală, documentul defineşte bazele normative legislative şi 

informaţionale pentru realizarea unei strategii veridice. Respectiv, se subliniază că 

„realizarea unei strategii veridice se asigură pe baza consolidării eforturilor şi 

resurselor organelor puterii de stat, a instituţiilor societăţii civile, direcţionate spre 

protejarea intereselor naţionale ale Federaţiei Ruse prin utilizarea completă a 

tuturor măsurilor politice, organizatorice, social-economice, legislative, speciale şi 

altele elaborate în cadrul planificării strategice a Rusiei”. Se pare că Statele Unite şi 

Uniunea Europeană au urmărit destul de superficial elementele relevante ale 

„planificării strategice a Federaţiei Ruse”, fiind surprinse de recentele evoluţii. 

Autorităţile Federaţiei Ruse consideră că realizarea Strategiei trebuie să devină 

factorul mobilizator pentru dezvoltarea economiei naţionale, îmbunătăţirea calităţii 

vieţii populaţiei, întărirea apărării naţionale, a securităţii de stat şi legislative, creşterea 

capacităţii de concurenţă şi a prestigiului internaţional al Rusiei. 

Consider că studierea atentă a Strategiei şi de către specialiştii interesaţi din 

România poate contura un răspuns la întrebarea: în ce măsură Rusia se îndreaptă în 

mod ireversibil spre comportamentul politic al unui stat democratic modern şi cât 

de predictibile vor fi acţiunile sale pe arena internaţională în viitorii ani? 

Pentru un posibil răspuns cred că cei interesaţi ar putea studia excelenta 

(după opinia mea) Prefaţă a profesorului Adrian Cioroianu la cartea lui Michael 

Stürmer „Putin şi noua Rusie”, Editura Litera, 2014. Textul are titlu sugestiv 

„Vladimir Putin – noul ţar, în căutarea unui nou imperiu. Divergenţa actuală dintre 

Rusia şi Occident în dosarul ucrainean”. 
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ETNICII RUŞI ÎN STATELE DESPRINSE DIN URSS3 
 

Nr. 

crt. 
Ţara 

Total 

populaţie 

- milioane - 

Dintre care etnici ruşi 

% 
În cifre 

- milioane - 

1 Kazahstan 16,9 37,0 6,253 

2 Kârgâstan 4,5 21,5 0,967 

3 Tadjikistan 5,7 3,5 0,200 

4 Uzbekistan 5,7 8,3 0,473 

5 Turkmenistan 5,7 8,3 0,473 

6 Azerbaidjan 7,4 5,6 0,414 

7 Armenia 3,7 2,0 0,074 

8 R. Moldova 4,4 13,0 0,572 

9 Ucraina 52,1 22,0 11,462 

10 Belarus 10,4 13,2 1,403 

11 Lituania 3,8 8,6 0,327 

12 Letonia 2,7 33,8 0,913 

13 Estonia 1,6 30,3 0,485 

14 Georgia 5,4 2,0 0,108 

TOTAL 130 18,55 24,124 
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Rezumat: Articolul prezintă, pe scurt, o nouă versiune a lucrării mareşalului Sun Zi 

intitulată „Arta războiului”, care are 13 capitole. Aceasta s-a publicat în România în anul 

2012, fiind tradusă din limba chineză de către colonelul Ioan Parepa şi fiica sa Laura-

Anca Parepa, licenţiată a Universităţii de Limba şi Cultura Chineză din Beijing. 
 

Cuvinte-cheie: Sun Zi; mareşal, arta războiului; strălucit gânditor; China antică. 

 

Abstract: In this article are presented, in a short manner, a new version of the marshal’s 

Sun Zi book „War Art”, which has got 13 chapters. The book was published in Romania in 

2012 being translated from Chinese by colonel Ioan Parepa and his daughter, Laura-Anca 

Parepa, a graduate of the Chinese Language and Culture University in Beijing. 
 

Keywords: Sun Zi; marshal; war art; briliant thinker; Antique China. 

 

 

unt numeroase foste personalităţi ilustre din lume, din Europa şi din 

România, ale căror nume rămân nemuritoare prin ceea ce au făcut şi au 

lăsat în urma lor  măreţ şi durabil. Nu vom cita astfel de nume fiindcă, pe de o parte, 

am putea omite pe cele mai importante şi mai reprezentative, iar, pe de altă parte, 

pentru că sunt numeroase şi încât nu avem la dispoziţie spaţiu grafic pentru a le înşirui 

aici nici măcar selectiv. Dar pentru că în ultimul timp ne-a căzut în mâini o carte de 

excepţie scrisă de o astfel de personalitate, ne vom referi pe scurt la ea. Este vorba de 

un strălucitor gânditor militar din China antică, cunoscut în întreaga lume sub numele 

de Sun Zi, sau Sun TZi, iar cartea sa se intitulează „Arta războiului”. 

                                                 
 Prof. univ. dr., membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, istoric. 
 Prof. univ. asociat al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, membru corespondent al Academiei 

Oamenilor de Ştiinţă din România, membru supleant în Consiliul Director al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor 

Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, vicepreşedintele Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii 

Naţionale de Apărare „Carol I”, membru în Consiliul editorial şi redactor al Revistei de Ştiinţe Militare. 
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Ca foşti militari de carieră, am avut prilejul să aflăm pentru prima oară de 

acest nume şi de lucrarea sa în anii în care studia la Academia Militară din 

Bucureşti. Pe atunci, acolo, în cadrul catedrei de „Istorie a artei militare 

universale”, s-a predat la un moment dat o lecţie dedicată cărţii lui Sun Zi. 

Ne-au rămas încă de atunci clar întipărit în memorie acel nume, titlul acelei 

lucrări şi câteva idei definitorii sau majore prinse în ea. Dar, din păcate, apoi, 

numele ilustrului teoretician militar din China, Sun Zi, ca şi opera sa de referinţă, 

aveau să cam fie date uitării de către noi o anumită perioadă de timp. Dar, o astfel 

de stare de lucruri se va schimba în anul 1976, când în România, în cadrul Editurii 

Militare, s-a publicat în limba română, după o versiune în limba franceză, lucrarea 

„Arta războiului”, de Sun Zi, traducătorii ei fiind generalul Constantin Antip şi 

soţia sa Felicia Antip.  

Atunci, ca militari activi, ni s-a recomandat spre studiu acea carte. Evident 

că ne-am conformat, reuşind ca după studiul acelui volum să ne îmbogăţim 

cunoştinţele privitoare la război şi armată în viziunea gânditorului şi teoreticianului 

militar al Chinei antice. 

După aproape patru decenii de la apariţia acelei cărţi ne-a căzut în mâini, aşa 

cum am spus ceva mai sus, noua versiune a lucrării lui Sun Zi „Arta războiului”. 

Ea s-a publicat în România în anul 2012, fiind tradusă din limba chineză de către 

colonelul Ioan Parepa, fost ataşat militar al ţării noastre în China şi de către fiica sa, 

Laura-Anca Parepa, licenţiată a Universităţii de Limbă şi Cultură Chineză din 

Beijing. Versiunea respectivă a lucrării este aşa cum ne-o spun în mod îndreptăţit 

cei doi îngrijitori de ediţie în „Cuvântul înainte” cea mai completă şi mai 

valoroasă variantă a cărţii publicate până acum în China. „În prezenta versiune a 

lucrării lui Sun Zi „Arta Războiului” – se consemnează în acel cuvânt de început 

al lucrării – „am luat ca bază, textul elaborat şi fundamentat, după îndelungate 

cercetări, de un colectiv multidisciplinar, de elită, al Academiei de Ştiinţe 

Militare din Republica Populară Chineză. Pe baza textului iniţial, care 

înseamnă în total 6076 de caractere chinezeşti (exclusiv formula de început de 

la fiecare capitol) şi a altor lucrări publicate ulterior şi comentate de numeroşi 

discipoli ai lui Sun Zi, precum şi de alţi strategi militari, grupul de specialişti 

sus-menţionat a realizat forma oficială definitivă a acestei capodopere clasice 

cu un volum de 5876 de caractere din limba chineză veche, concomitent cu 

redarea conţinutului în limba chineză contemporană”1. 

În cuprinsul acestei ultime variante a lucrării lui Sun Zi, intitulate „Arta 

războiului”, sunt abordate, într-un număr de 13 capitole distincte, o paletă largă de 

                                                 
1 Sun Tzi, Arta războiului, Fundaţia Academia Dacromană „TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA”, 

Bucureşti 2012, p. 12. 
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probleme, de idei, concepţii şi teze privitoare la: legităţile războiului; politica 

statului în pregătirea şi în desfăşurarea unui război; relaţiile dintre monarh, 

conducătorii militari şi oştile luptătoare; necesitatea dotării corespunzătoare cu 

armament şi cu toate cele de trebuinţă a trupelor; importanţa factorilor geo-

climatici şi a formelor de relief în desfăşurarea acţiunilor militare; folosirea cu 

mare chibzuinţă a focului şi a altor lucrărilor genistice pe timpul încleştărilor 

militare; instruirea şi educarea din timp a trupelor luptătoare în aşa fel încât ele să 

fie în măsură să desfăşoare, după caz, acţiuni de luptă în ofensivă şi în apărare, să 

se deplaseze în mod organizat acolo unde situaţiile impun etc. 

Înainte de a ne referi, fie şi pe scurt, la unele aspecte privitoare la conţinutul 

şi la valoarea acestei lucrări, considerăm necesar să spunem câteva cuvinte 

privitoare la Sun Zi şi anume: Cine a fost el? Ne-o spun, în mod clar şi precis, 

traducătorii lucrării publicate recent reproducând textul unui ilustru teoretician 

militar din trecut: „A fost o figură de excepţie din China antică, un personaj 

ilustru şi cu o cultură aleasă, cu înclinaţii evidente în domeniile gândirii 

militare şi al scrisului pe temele luptei armate”, sau altfel spus, „A fost un 

teoretician şi un practician militar de valoare universală”. El s-a născut în 

toamna anului 545 î.Hr. într-un sat din provincia Shandong. Îşi va face primele 

studii în aşezarea natală, iar pe cele următoare în localitatea Menghan şi în capitala 

provinciei mai sus nominalizate. Se spune că, în special, pe timpul cursurilor 

superioare, Sun Zi se preocupa în mod activ, prin studiu, de cunoaşterea 

războaielor din trecut ale Chinei, întocmindu-şi însemnări şi aprecieri proprii şi alte 

materiale referitoare la locul şi datele lor de desfăşurare, la forţele ce s-au aflat în 

conflict, la victorii şi la înfrângeri etc., aspecte pe care se va bizui, în mod evident, 

atunci când va întocmi lucrarea „Arta războiului”.  

În anul 514 î.H., pe când avea vârsta de 31 de ani, văzând în Sun Zi un om 

capabil, bine instruit şi educat, atras cu precădere de cunoaşterea şi studierea 

războaielor din trecut ale Chinei şi ale altor ţări, regele statului chinez Wu, care 

purta numele de He Lu, a hotărât ca personajul vizat de el să se ocupe, pentru o 

anumită perioadă de timp, de pregătirea trupelor sale într-o zonă muntoasă. Iar Sun 

Zi a făcut acolo o treabă minunată, ca un cadru militar de profesie. Pe lângă multe 

altele, el a insuflat oştenilor disciplină şi ordine, spirit de vitejie şi de dăruire în 

luptă, hotărâre nestrămutată de a ieşi biruitori. Ulterior, pentru capacitatea sa, a 

înscrisurilor sale şi a prestaţiilor făcute, regele He Lu i-a conferit lui Sun Zi înaltul 

titlu de mareşal, numindu-l apoi şi comandant al armatei regale. După aceea, noul 

mareşal al Chinei a fost trimis de rege să conducă unele lupte şi bătălii pe timpul 

cărora el avea să iasă mai mereu biruitor. Nu încape nici o îndoială că pe durata 

desfăşurării acelor acţiuni militare Sun Zi va fi ţinut seama de aplicarea în practică 
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a unor idei, concepţii şi principii care aveau să fie oglindite şi în opera sa „Arta 

războiului”. 

Strălucitul, deopotrivă, teoretician şi practician militar Sun Zi a încetat din 

viaţă în anul 470 î.H, la vârsta de 75 de ani. În urma sa avea să rămână pentru 

urmaşi o operă scrisă de valoare universală. 

Ne vom referi, în continuare, foarte pe scurt, la acea operă, aşa cum este ea 

tratată în recenta lucrare publicată în România. Cartea respectivă este structurată pe 

două părţi şi împărţită pe un număr de 13 capitole distincte, cuprinse în partea 

întâia a lucrării, în fiecare dintre ele tratându-se probleme esenţiale privitoare la 

tema dată. Iată denumirile acestora: Capitolul I – „Evaluarea planului de război”; II 

– „Pregătirile de război”; III – „Planificarea ofensivei”; IV – „Formele de 

dispunere a forţelor”; V – „Puterea dispozitivului strategic”; VI – „Fals şi real pe 

câmpul de luptă”; VII – „Confruntarea militară”; VIII – „Adaptarea acţiunilor la 

schimbările de situaţie”; IX – „Deplasarea trupelor pe timpul campaniei”; X – 

„Formele de relief”; XI – „Cele nouă tipuri de teren”; XII – „Folosirea focului ca 

armă de atac”; XIII – „Folosirea spionilor”. 

Dovedind o concepţie cu totul originală în scrierea lucrării, autorul cărţii îşi 

începe fiecare capitol cu expresia: „Sun Zi a spus”. După aceea el scrie în mod clar 

şi limpede ce avea de spus. Iată, de pildă, ce zice el la începutul primului capitol: 

„Războiul este o problemă de importanţă deosebită, pentru ţară. Este tărâmul vieţii 

şi al morţii pentru armată şi popor, calea către menţinerea sau dispariţia statului, de 

aceea nu poate să nu fie studiată cu toată seriozitatea”. 

Cât de necesare sunt aceste cuvinte scrise acum 2500 de ani şi pentru 

oamenii politici şi de stat din zilele noastre care au putere de decizie în angajarea 

statului şi a  armatei într-un conflict militar! 

Iată cum îşi începe autorul lucrării „Arta războiului” cel de-al IV-lea 

capitol: „Sun Zi a spus: în trecut, cei pricepuţi în arta războiului, mai întâi, 

simulau că nu pot fi învinşi de inamic, aşteptând apoi momentul potrivit 

pentru a învinge duşmanul. Iniţiativa de a nu putea fi învinşi de inamic se află 

în propriile mâini, dar a putea sau nu să înfrângi duşmanul rezultă din faptul 

că acesta are sau nu puncte slabe şi fisuri în dispozitivul său”2. 

Pentru că sunt interesante şi pline de învăţăminte şi cuvintele de început ale 

capitolului al VI-lea, ca de altfel şi cele care urmează, vom cita câteva fraze din 

partea de început a acestuia: „Sun Zi a spus: Cine ocupă primul câmpul de 

bătălie are iniţiativa şi poate aştepta în linişte duşmanul; în timp ce, acei care 

ajung după aceea în teatrul de război, fiind nevoiţi să intre degrabă în luptă 

                                                 
2 Ibidem, p. 20. 
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sunt deja istoviţi. Aşadar, cei pricepuţi în conducerea trupelor îl pot manevra, 

cu uşurinţă, pe inamic, fără să se lase manipulat de acesta”3. 

În sfârşit, vom reproduce, în continuare, şi cuvintele de început ale 

capitolului următor: „Sun Zi a spus: Aproape în toate cazurile când se recurge 

la forţa armată, generalul-comandant primeşte ordin din partea suveranului. 

Începând de la recrutare-încorporare şi până la organizarea armatei pentru a 

fi gata să se opună inamicului , nimic nu este mai greu în tot acest proces decât 

să reuşeşti să efectuezi mai devreme concentrarea forţelor şi să profiţi primul 

de avantajele create de această situaţie”. 

În absolut toate cele 13 capitole ale lucrării „Arta războiului”, fie că ele sunt în 

partea I sau a II-a, pe lângă aceste introduceri foarte interesante şi la obiect, autorul 

cărţii respective formulează din când în când şi în special în părţile de încheiere ale 

capitolelor, concepte şi cugetări teoretice de valoare universală. Iată câteva dintre ale: 

„Confruntarea militară poate fi avantajoasă, dar poate deveni riscantă”; „În 

război, strategiile nu-s niciodată suficiente”; „Atacă duşmanul care nu se poate 

salva rapid, acolo unde se aşteaptă mai puţin”; „Ţineţi seama de condiţiile locale 

pentru dobândirea victoriei”; „Victoria se poate vedea, dar nu neapărat se poate 

obţine”; „În bătăliile pe timp de noapte se întrebuinţează mai mult tabele şi 

materialele luminoase (pentru declanşarea şi conducerea luptelor – n.n.), iar pe timp 

de zi se folosesc mai mult steagurile şi flanurile”; „Regulile privind folosirea 

trupelor în război constau în: nu trebuie să nutreşti speranţa că duşmanul nu 

poate veni să te atace, ci trebuie să te bizui pe faptul că te-ai pregătit pe deplin; la 

fel, nu trebuie să speri că inamicul nu va declanşa ofensiva, ci trebuie ca bazându-

te pe forţele de care dispui, să faci în aşa fel încât duşmanul să nu îşi poată folosi 

forţele ofensive”; „Dacă vrei să te angajezi într-o bătălie cu duşmanul, nu trebuie 

să-ţi amplasezi trupele pe aliniamente înguste de pe maluri de apă; după 

traversarea fluviilor şi a cursurilor de apă, este bine să staţionezi mai departe de 

acestea; nu trebuie să ataci duşmanul care traversează apa pentru a se angaja în 

bătălie decât atunci când acesta a trecut de jumătatea cursului de apă, pentru că 

aşa te avantajează mai mult”; „Dacă te afli pe câmpie, este necesar să ocupi 

zonele cu teren larg deschis, iar principalul flanc trebuie să fie asigurat de munţi, 

frontul să fie teren jos, iar spatele să fie asigurat de teren înalt. În acest fel trebuie 

să-ţi amplasezi armata în regiunile de şes”; „Când păsările zboară speriate, arată 

că duşmanul stă la pândă; dacă animalele sălbatice aleargă îngrozite, îţi arată că 

inamicul trece la atac prin surprindere”; „Când în taberele duşmanului apar 

tulburări şi dezordine, însemnă că generalii – comandanţi nu se mai bucură de 

prestigiu”; „Pe plan militar există şase situaţii în care poţi fi cu siguranţă învins şi 

                                                 
3 Ibidem, p. 24. 
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anume: «fuga», «destinderea» şi «confuzia». Aceste şase situaţii nu sunt cauzate 

de vreme sau de teren, ci sunt consecinţele gravelor greşeli ale generalilor - 

comandanţi”; „Numai atunci când îţi cunoşti bine trupele proprii te poţi angaja 

în luptă”; „Cei pricepuţi în folosirea forţelor militare, pot face ca întreaga armată 

să acţioneze ca un singur om”; „Cel ce se ocupă de problemele militare trebuie să 

gândească planul strategic, cu calm şi atenţie, să conducă trupele în ordine şi 

regulamentar”; „În luptă, înainte de toate, ocupă punctele de importanţă 

strategică ale duşmanului, dar nu trebuie să te pripeşti în stabilirea datei bătăliei 

decisive”; „Victoria poate fi asigurată pe deplin dacă armata dispune de generali 

– comandanţi competenţi ...”; „Victoria se poate dobândi când năzuinţele 

conaţionalilor şi ale ostaşilor sunt identice”. Ce interesante, ce pline de conţinut şi, 

evident, de învăţăminte sunt aceste aprecieri, făcute de Sun Zi în cartea despre care 

discutăm. Aproape totalitatea dintre ele îşi păstrează şi astăzi valabilitatea. 

Revenind la cartea intitulată „Arta războiului”, de Sun Zi, publicată cu un an şi 

ceva în urmă, în traducere de către Laura-Anca şi Ioan Parepa, dorim să mai subliniem, 

ca un fel de concluzie, doar atât: a apărut un format mare, în condiţii grafice excelente, 

însumează 122 de pagini, este prevăzută cu un număr de 12 anexe, unele dintre aceste 

reprezentând categorii de arme, de şi de echipamente de campanie din armata Chinei 

antice şi câteva imagini foto, între care se află şi marele zid chinezesc, a cărei 

construcţie a început în timpul vieţii lui Sun Zi şi un monument unicat din China, 

reprezentând două săbii încrucişate ce se află în localitatea Binzeu, provincia 

Shandong, de unde era original autorul cărţii „Arta războiului”. 

Citiţi, dragi cititori această lucrare. Este foarte interesantă şi din ea se pot 

afla informaţii bogate privitoare la război şi la armata din vremea Chinei antice şi 

din care se pot desprinde învăţăminte utile pentru toţi cei interesaţi. 
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Rezumat: În acest an se împlinesc 100 de ani de la moartea Regelui Carol I. Acest 

centenar i-a determinat pe autorii acestui articol să prezinte pe scurt Testamentul Regelui 

Carol I cu cele două părţi ale sale. Prima a fost scrisă la 14/26 februarie 1899, iar cea de 

a doua, intitulată „Codicilul”, a fost iscălit în decembrie 1911. 
 

Cuvinte-cheie: Regele Carol I, testament, Codicil, suveran, România. 

 

Abstract: This year marks the 100th aniversary of the death of King Carol I. This 

aniversary made the authors of this article to present shortly the will of King Carol I with 

its two parts. The first was written on 14/26 of February 1899, and the second one, the 

„Codicil” was signed in December 1911. 
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arol I, de la moartea căruia se împlinesc, în 2014, 100 de ani, a fost mai 

întâi domnitor al României (1866-1881), iar apoi rege. În perioada în 

care s-a aflat pe Tron, România a devenit stat pe deplin independent şi s-a afirmat 

pe toate planurile: administrativ, social, economic, cultural, religios, militar etc. 

La vârsta deplinei sale maturităţi, pe când se pregătea să-şi sărbătorească 60 

de ani de viaţă, împovărat de gânduri, de dor, de înplinătatea puterilor lui fizice şi 

intelectuale, suveranul României s-a decis să îşi scrie Testamentul, să-şi 

consemneze în el gândurile sale de pe urmă referitoare la ţara în fruntea căreia se 

afla, la cei din familia regală şi din anturajul său etc. Referindu-ne la acest 

Testament, care trebuie considerat a fi un document istoric de bază în cunoaşterea 
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şi în scrierea istoriei noastre naţionale, puţini cititori au aflat că acesta este alcătuit 

din două părţi distincte, dar organic legate între ele. 

Prima dintre acestea a fost scrisă în luna februarie 1899, la palatul regal din 

Bucureşti, pe care regele Carol I a încheiat-o în felul următor: „Făcut în 

Bucureşti, la 14/26 februarie 1899. Am scris cu propria mea mână acest 

testament, pe două coli, formând opt pagini legate cu un fir roşu şi am pus 

sigiliul meu”. Cea de-a doua parte a Testamentului, care se întinde pe o coală de 2 

pagini, avea să fie scrisă după 12 ani, adică în 1911. Ea este, de fapt, o adăugire la 

documentul iniţial, pe care autorul său şi-a intitulat-o astfel: „Codicilul la 

testamentul mereu din 14/26 februarie 1899, scrisă şi iscălită de propria mea 

mână în decembrie 1911”. 

În ceea ce ne priveşte, noi am descoperit cele două părţi ale Testamentului 

regelui Carol I pe când ne documentam să întocmim o comunicare pentru o sesiune 

ştiinţifică şi omagială ce se va desfăşura în Bucureşti cu prilejul împlinirii a 100 de 

ani de la moartea fostului suveran al României. Le-am depistat, spre marea noastră 

bucurie şi satisfacţie, într-un ziar reprezentativ ce apărea la Arad, intitulat 

„Românul”. Este vorba de numărul 219, din 5/18 octombrie 1914. Din simplă 

curiozitate profesională, aveam să constatăm că cele două părţi ale Testamentului 

cuprind aproximativ 50 de paragrafe distincte, alcătuite dintr-un număr de peste 

150 de fraze şi de mai bine de 3000 de cuvinte. 

Citind şi recitind în mai multe rânduri Testamentul în întregimea sa spre a 

reţine din el prevederile esenţiale, aveam să admirăm mai întâi de toate, conţinutul, 

iar, pe de altă parte, cursivitatea şi frumuseţea scrisului, stilul alert şi curat al 

redactării şi, în cele din urmă, fiorul naţional patriotic al unor formulări în privinţa 

acestui stil şi a mesajului patriotic, s-a creat impresia că documentul a fost scris nu 

de către un şef de stat, ci de către un istoric sau un om de litere. Pentru a convinge 

pe cititor de cele afirmate de noi mai sus, vom cita, în cele ce urmează, câteva 

paragrafe din partea de început a Testamentului: „Având aproape 60 de ani, 

privesc ca o datorie ca să mă hotărăsc a lua cele din urmă dispoziţii. Alcătuind 

acest testament, gândesc înainte de toate la iubitul meu popor, pentru care 

inima mea a bătut neîncetat şi care a avut deplină încredere în mine. Viaţa 

mea este aşa de strâns legată de această de Dumnezeu binecuvântată ţară, că 

doresc să-i las şi după moartea mea dovezi vădite de adâncă simpatie şi de viul 

interes pe care le-am avut pentru dânsa. Zi şi noapte, m-am gândit la fericirea 

României, care a ajuns să ocupe acum o poziţie vrednică între statele 

europene, m-am silit ca simţământul religios să fie ridicat şi dezvoltat în toate 

straturile societăţii şi ca fiecare să îndeplinească datoria sa, având ca ţintă 

numai interesele statului. Cu toate greutăţile pe care le-am întâlnit, cu toate 

bănuielile care s-au ridicat, mai ales la începutul domniei mele, în contra mea, 
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expunându-mă la atacurile cele mai violente, am păşit fără frică şi fără şovăire 

înainte, pe calea dreaptă, având nemărginită încredere în Dumnezeu şi în 

bunul simţ al credinciosului meu popor. Înconjurat şi sprijinit de fruntaşii 

ţării, pentru care am avut întotdeauna o adâncă recunoştinţă şi o vie 

afecţiune, am reuşit să ridic, la gurile Dunării şi pe Marea Neagră, un stat 

înzestrat cu o bună armată şi cu toate mijloacele, spre a putea menţine 

frumoasa sa poziţie şi realiza odată înaltele sale aspiraţiuni.” 

În continuare, cu aceleaşi cuvinte bine alese şi calde, pătrunse de un fierbinte 

spirit patriotic, Carol I se adresează succesorului său la tron, principele Ferdinand I, 

ca şi celor care au lucrat cu semnatarul Testamentului, în mod firesc ostaşilor 

armatei române, transmiţându-le tuturor salutul său, alese mulţumiri pentru ceea ce 

au făcut bun şi folositor pentru ţară şi pentru poporul român, arătându-le acestora 

că este mândru de ei. Iată cum se consemnează tot în această parte a Testamentului 

aceste gânduri calde şi sincere: „Succesorul meu la tron primeşte, ia dar o 

moştenire, de care el va fi mândru şi pe care o va cârmui, am toată speranţa, 

în spiritul meu, călăuzit fiind prin deviza: «Totul pentru ţară, nimic pentru 

mine». Mulţumesc din suflet tuturor celor care au lucrat cu mine şi care m-au 

servit cu credinţă. Iert acelora care au scris şi au vorbit în contra mea, 

căutând a mă calomnia sau a arunca îndoieli asupra bunelor mele intenţiuni. 

Trimiţând tuturor o ultimă salutare, plină de dragoste, rog ca şi generaţiile 

viitoare să-şi amintească din când în când de acela care s-a închinat, cu tot 

sufletul, iubitului său popor, în mijlocul căruia el s-a găsit aşa de fericit. 

Pronia cerească a voit ca să sfârşesc bogata mea viaţă. Am trăit şi mor cu 

deviza care străluceşte în armele României: «Nihil sine Deo!». 

Trimit armatei mele, pe care am îngrijit-o cu dragoste şi căreia m-am închinat 

cu toată inima, cea din urmă salutare, rugând-o a-mi păstra o amintire caldă.”1  

În paragrafele următoare ale Testamentului se fac referiri directe cu privire la 

clipele de pe urmă ale suveranului, adică la localitatea în care el ar dori să-şi aibă 

locul de odihnă veşnică, la ţinuta sa de înmormântare, ca şi la felul în care să se 

desfăşoare ceremonialul de înhumare, dar şi la alte aspecte strâns legate de această 

problematică. Ca spaţiu grafic, toate acestea sunt consemnate cam pe o pătrime sau 

o cincime din cuprinsul respectivului act. Pentru că toate acestea sunt foarte 

interesante şi n-au prea fost relatate în cărţile sau în articolele publicate până acum 

în ţară noi le vom reproduce aici aproape în extenso şi în ordinea în care ele sunt 

înscrise „Doresc sa fiu îmbrăcat în uniformă de general (mica ţinută, cum am 

purtat-o în toate zilele), cu decoraţiile de război şi numai Steaua României si 

Crucea de Hohenzollern, pe piept. Am rămas credincios religiunii mele însă, 

                                                 
1 http://www.vestul.ro/stiri/5595/testamentul-regelui-carol-i.htm?action=print 
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am avut şi o deosebită dragoste pentru biserica răsăriteană, în care scumpa 

mea fiică, Maria, era botezată. Binecuvintarea corpului meu se va face de un 

preot catolic, însă doresc ca clerul de amândouă bisericile să facă rugăciuni la 

sicriul meu, care trebuie sa fie foarte simplu2. 

Corpul meu va fi expus în Sala Tronului, înconjurat de flori şi de 

verdeaţă. Rog foarte mult să nu fie cununi, afară de câteva de flori naturale, şi 

aceasta numai când înmormântarea mea va fi în lunile florilor; altmintrelea, 

vor fi numai ramuri de brad.  

Coroana de oţel, făurită dintr-un tun luat pe câmpul de luptă (în 

războiul de la 1877-1878 – n.n.) stropit cu sângele vitejiilor mei ostaşi, trebuie 

să fie depusă lângă mine, purtată până la cel din urmă lăcaş al meu şi readusă 

atunci la palat.  

Sicriul meu, închis, va fi pus pe afetul unui tun biruit (dacă se poate) la 

Plevna şi tras de 6 cai din grajdurile mele, fără văluri negre. 

Toate steagurile care au fâlfâit pe câmpiile de bătaie vor fi purtate 

înaintea şi în urma sicriului meu, ca semn că scumpa mea armată a jurat 

credinţă steagului său şi şefului său suprem, care, prin voinţa lui Dumnezeu, 

nu mai este în mijlocul credincioşilor săi ostaşi. 

Tunurile vor bubui din toate forturile din Bucureşti, Focşani şi Galaţi, 

ridicate de mine ca un scut puternic al vetrei strămoşeşti în timpuri de grele 

încercări de care Cerul să păzească Ţara .... 
Doresc ca trupul meu să fie îngropat lângă biserica (mănăstirea – n.n.) Curţii 

de Argeş, reclădită de mine, şi care poate deveni mormântul dinastiei române ...”.3 

După consemnarea acestor gânduri de pe urmă ale regelui Carol I, strâns 

legate de locul său de veci şi de ceremonialul de înmormântare, în Testament sunt 

înscrise, pe paragrafe şi pe puncte distincte unele dintre acestea fiind numerotate, 

dorinţele suveranului României privitoare la darurile şi la donaţiile pe care el a 

dorit să le facă soţiei sale, unor personalităţi din familia regală sau care a colaborat 

cu regele, ca şi unor instituţii publice de stat ori unor asociaţii şi organizaţii de 

cultură, de binefaceri etc. Toate acestea ocupă cea mai mare parte din cuprinsul 

celor două părţi ale Testamentului. La o bună parte dintre ele ne vom referi în cele 

ce urmează, citându-le aici fără a mai face unele comentarii privitoare la ele: 

„Recomand pe regina Elisabeta poporului meu, sigur fiind că toţi 

românii vor înconjura cu dragoste şi credinţă pe preaiubita soţie. Am hotărât 

ca Regina Elisabeta să se folosească, cât ea va trăi, de toate veniturile moşiilor 

mele: Broşteni, Sinaia-Predeal şi Mănăstirea, care dau împreună o sumă de 

                                                 
2 http://cersipamantromanesc.wordpress.com/2014/08/26/testamentul-regelui-carol-i-3/ 
3 http://www.crispedia.ro/Testamentul_regelui_Carol_I 
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patru sute de mii lei cel puţin ... Moşia mea Broşteni, din judeţul Suceava, 

revine ... viitorului Rege al României din Casa de Hohenzollern (Ferdinand I 

– n.n.). Moşia mea Mănăstirea, din judeţul Ilfov, va deveni proprietatea 

strănepotului şi finului meu, Principele Carol (al II-lea – n.n.) al României, din 

ziua majorităţii sale; din veniturile acestei moşii însă nu se poate dispune 

înainte de moartea Reginei Elisabeta. Moşia mea Slobozia-Zorleni, din judeţul 

Tutova, cumpărată din moştenirea mea părintească, am destinat-o, printr-un 

act deosebit, iubitul meu nepot, Principele Carol de Hohenzollern; Orfelinatul 

agricol „Ferdinand" va rămânea neatins pe moşie şi întreţinut de viitorul 

Rege al României. Casele şi terenurile mele împrejurul Palatului Capitalei 

trec în posesiunea viitorului Rege al României.  

Galeria mea de tablouri, tocmai cum este descrisă în catalogul ilustrat al 

bibliotecarului meu Bachelin, va rămânea pentru totdeauna şi de-a întregul în 

Ţară, ca proprietate a Coroanei României.  

Succesorul meu (Principele Ferdinand al României) va plăti din 

economiile mele un milion de lei ca dar din partea mea Reginei Elisabeta, care 

poate dispune de această sumă cum Ea va voi. Dăruiesc, asemenea, şase sute 

mii de lei nepoatei mele, Principesei Maria a României, rugând totodată ca 

viitoarea Regină să combată luxul, care aduce, prin cheltuieli nemăsurate, 

atâtea nenorociri în familii.  

Hotărăsc ca zestre pentru strănepoata mea, Principesa Elisabeta a 

României, opt sute de mii lei: această sumă va fi depusă în fondurile statului 

român la Casa de depuneri din Bucureşti şi nu poate fi atinsă (nici chiar 

dobânzile) până la căsătoria sau la vârsta de 21 de ani a tinerei Principese”. 

Manifestând o grijă cu totul deosebită faţă de bunul mers al unor instituţii, 

asociaţii, fundaţii, societăţi cultural-ştiinţifice, militare, religioase sau de binefaceri 

care în perioada domniei lui Carol I s-au organizat şi au cunoscut o dezvoltare şi o 

înflorire evidentă, în partea următoare a Testamentului sunt consemnate importante 

sume de bani pe care suveranul le dăruia acestora. Este vorba nu de una sau de 

două astfel de instituţii , ci de un număr de 17. Iată care este preambulul la aceste 

paragrafe, ale respectivului act testament. „Am hotărât doar o sumă de douăsprezece 

milioane de lei pentru diferite aşezăminte, noi fundaţiuni şi ca ajutoare. 

Această sumă va fi distribuită precum urmează:  

1. La Academia Română, şase sute mii de lei, capital pentru publicaţiuni.  

2. La Fundaţiunea mea Universitară, pentru sporirea capitalului, 

şase sute mii de lei.  

3. La Orfelinatul "Ferdinand" din Zorleni, lângă Bârlad, pentru 

sporirea capitalului, cinci sute mii de lei.  
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4. Pentru întemeierea unui internat de fete de ofiţeri în armata mea, 

cu un institut de educaţiune, cu un învăţământ practic (ca Augusta-Stift de la 

Char-lottenburg), la Craiova , două milioane lei.  

5) Pentru întemeierea unei şcoli industriale la Bucureşti (organizarea 

sa aproape ca aceea de la München), trei milioane de lei.  

6) Societăţii de binefacere „Elisabeta", pentru sporirea capitalului, 

patru sute mii de lei; 

7) Societăţii geografice, fondată de mine, trei sute de mii de lei capital; 

8) Surorilor de caritate, fondate de Regina Elisabeta, trei sute mii de 

lei capital; 

9) Pentru întemeierea unui fond spre a veni în ajutor ofiţerilor care 

sunt în strâmtoare, un milion lei capital, depus în rentă română la Casa de 

depuneri; se pot da ofiţerilor din armata mea din capital împrumuturi până la 

5.000 lei, cu patru la sută, însă această sumă trebuie să fie înapoiată treptat, 

după 4 sau 5 ani; 

10) Pentru întemeierea unui fond ca ajutor pentru studenţii săraci, 

cinci sute de mii de lei capital depus în fonduri de stat la Casa de depuneri; în 

fiecare an dobânzile acestui capital vor fi împărţite între 50 de studenţi săraci; 

11) Pentru burse în străinătate, spre a pregăti pe tineri pentru şcoala 

industrială ca profesori, cinci sute mii de lei capital; 

12) Pentru Biserica naţională, şase sute mii de lei capital; dobânzile 

vor fi întrebuinţate ca ajutor pentru biserici sărace, în reparaţie sau începute 

şi care nu pot fi isprăvite din cauza lipsei de mijloace; 

13) Pentru cantinele şcolare, capital trei sute mii de lei; 

14) Pentru distribuirea la diferite societăţi de binefacere şi de 

încurajare, recunoscute ca persoane juridice, cinci sute mii de lei; 

15) Pentru sporirea capitalului „Casei de ajutor", înfiinţată de mine 

în amintirea a XXV-a aniversare a căsătoriei mele, 1894, pentru muncitorii 

rurali în anii de secetă, patru sute mii de lei; 

16) Pentru Biserica catolică din România, patru sute mii de lei; 

17) Pentru biserica protestantă din Bucureşti, una sută mii de lei.”4 

După înşiruirea acestor puncte cu donaţii în bani, în Testament se prevede, la 

modul concret, ca într-un act de contabilitate: „Hotărăsc ca aceşti bani să fie 

întrebuinţaţi în modul următor: Întregul personal superior şi inferior al 

Curţii Regale, al Casei şi administraţiei mele va primi lefile, cum sunt 

prevăzute pentru dânsul în bugetul meu, încă un an întreg după moartea mea, 

adică 12 luni; suma acestor lefi se urcă aproape la 240.000 de lei; restul va fi 

                                                 
4 http://www.crispedia.ro/Testamentul_regelui_Carol_I 



 

 

 

 
28 

distribuit astfel, ca pompă pentru săraci: La Bucureşti, cincizeci mii de lei – la 

laşi, treizeci mii de lei – la Craiova, douăzeci mii de lei – la Galaţi, zece mii de 

lei – la Brăila, zece mii de lei – la Ploieşti, zece mii de lei – la Botoşani, zece mii 

de lei – la Bârlad, zece mii de lei – la Focşani, opt mii de lei – la Piteşti, opt mii 

de lei – pentru fiecare din celelalte oraşe capitale de judeţ, cinci mii de lei.”5 

Fiind preocupat şi după întocmirea, iscălirea şi parafarea Testamentului scris 

în februarie 1899 de ajutarea cu noi sume de bani sau cu cadouri a celor din familia 

regală, a foştilor săi colaboratori, în „Codicilul” la testamentul pe care îl va întocmi 

în luna decembrie 1911, Carol I va prevedea acordarea acestora a noi sume de bani 

sau de daruri în obiecte. 

Iată care erau acele prevederi: „Hotărăsc că din averea mea să fie depus 

un capital de un milion lei în bani sau în rentă Statului (cu minimum 4 la sută) 

pentru strănepotul meu, Principele Nicolae al României, care se va bucura de 

dobânda acestui capital din ziua majorităţii sale. Asemenea, strănepoatele 

mele, Principesele Maria şi Ileana a României, vor primi fiecare cinci sute mii 

lei în bani sau în rentă de Stat (cu minimum 4 la sută), a căror dobândă va fi 

plătită din ziua majorităţii lor sau când ele se vor căsători. Strănepoţii mei, 

Principele Moştenitor şi fratele său, Principele Francisc Iosif de Hohenzollern, 

vor primi fiecare ca dar suma de trei sute de mii lei. Asemenea, toate rudele 

mele (cumnate, nepoate, nepoţi, strănepoate, strănepoţi) vor primi fiecare un 

dar care trebuie să aibă cel puţin un preţ de opt sute până la o mie lei. 

Doresc ca toate persoanele care m-au servit în timpul Domniei mele, ca 

miniştri, adjutanţi regali, funcţionari ai Casei regale şi princiare, dame de 

onoare etc., să primească fiecare un dar, constând în un obiect de artă, un 

tablou, o miniatură, un ac, un ceasornic, un inel etc. Cele din urmă obiecte vor 

fi luate din cutiile Mele, care conţin bijuterii destinate ca daruri.  

Dacă iubita mea Soţie, regina Elisabeta este încă în viaţă, ea va primi o 

sumă de două milioane de lei spre a dispune cum va crede de aceşti bani .... 

Strănepoata mea, Principesa Elisabeta, va primi încă două sute mii lei 

capital; astfel zestrea, care am prevăzut-o în testamentul meu din 14/26 

februar 1899, pentru Principesă”6. 

Fiind grijuliu de soarta unor obiecte de mare preţ pe care le posedă şi pe care 

dorea să nu le înstrăineze, ci să rămână ca bunuri de valoare în palatul regal, de fapt 

în patrimoniul naţional, în acelaşi „codicil”, Carol I s-a referit în mod expres şi la 

acea colecţie, care era deosebit de bogată. Iată ce a scris el în această privinţă: 

                                                 
5 Idem. 
6 Idem. 
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„Colecţia mea de arme din Castelul Peleş va rămâne în întregul său acolo, ca 

proprietate a Coroanei României. Această colecţie are un catalog detaliat”. 

Regele Carol I a încetat din viaţă în ziua de 27 septembrie 1914, adică la vârsta 

de 76 de ani şi după 13 ani în care îşi scrisese prima parte a Testamentului şi după 3 ani 

de când şi l-a completat. Într-o publicaţie din epocă s-a publicat ştirea potrivit căreia, 

imediat după moartea sa, s-a deschis în mod oficial respectivul Testament pentru a afla 

cei în drept gândurile de pe urmă ale fostului suveran privitoare la Ţara sa, la poporul 

lui, la soţie şi la neamuri, la locul şi la modul în care el dorea să fie înmormântat etc. 

Ştirea are următoarea titulatură şi acest conţinut: „Deschiderea Testamentului 

Regelui Carol I, Din Bucureşti se anunţă: Succesiunea M.S. regelui Carol I s-a 

deschis la Tribunalul Ilfov, secţia a II-a, formând dosarul nr. 2753/914. Miercuri, 

la ora 11, domnul ministru de Justiţie V. Antonescu, împreună cu un funcţionar 

de la acel departament, în asistenţa domnului Gr. Pherichide, preşedinte al 

tribunalului, a procedat la desigilarea şi constatarea materială a testamentului. 

Luni va începe inventarierea averei regelui, care se va face de domnul ministru, 

însoţit de domnul Gr. Pherechide, preşedinte, şi domnul grefier N. Cristescu, de la 

secţia a II-a”. 

După efectuarea acestei operaţii juridice, cei în drept s-au ocupat cu mare 

atenţie şi grijă ca absolut toate prevederile cuprinse în Testament să fie respectate. 

În această privinţă, aşa cum rezultă din numeroase ştiri publicate în ziarele din 

epocă, grija cea mai mare a apăsat pe umerii reginei Elisabeta. Se spune că ea a fost 

ajutată, în mod obiectiv, de către un comitet special alcătuit de ea. Nu ne propunem 

să arătăm acum şi aici cum a acţionat în mod practic atât regina, cât şi respectivul 

comitet. Ţinem doar să subliniem foarte pe scurt doar câteva fapte. Potrivit dorinţei 

testamentale a regelui Carol I, el a fost înmormântat la Curtea de Argeş, în incinta 

mănăstirii. I s-au organizat funeralii naţionale. Aşa cum voise el, sicriul cu corpul 

său neînsufleţit avea să fie aşezat pe un afet de tun, tras de şase cai şi transportat de 

la gara din Curtea de Argeş până la locul de veci, fiind adus până acolo de un tren 

regal. La ceremonialul funerar au participat, pe lângă delegaţiile oficiale din ţară şi 

din străinătate, mai multe subunităţi militare româneşti şi o gazdă de onoare care au 

purtat cu ele drapelele de luptă tricolore ce fluturaseră biruitoare pe câmpul de 

bătălie al războiului de independenţă. S-au desfăşurat apoi slujbele religioase de 

pomenire a celui dispărut, iar, în cele din urmă, atunci când sicriul celui 

înmormântat avea să fie aşezat într-o criptă garnisită cu marmură de Carara, în 

oraşul Curtea de Argeş s-au făcut auzite, minute în şir, salve de salut prin bubuituri 

de tunuri. Pe piatra de mormânt ce avea să acopere locul de veci al strălucitului şef 

de stat român cu rang de rege, s-a săpat această inscripţie dedicativă şi evocativă: 

„Aici se odihneşte pe veci robul lui Dumnezeu, Carol I de Hohenzollern, cel 
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dintâi rege al României, adormit într-u Domnul în al 76 an de viaţă închinată 

Ţării, după o binecuvântată domnie de peste 48 de ani”. 

Conform viziunii testamentare a regelui Carol I, care aprecia în chip profetic 

faptul că mănăstirea Curtea de Argeş „poate deveni mormântul dinastiei române”, 

acest fapt se va îndeplini întocmai. Acolo îşi vor găsi locuri de veci, după Carol I, 

frumoasa şi distinsa sa soţie, regina Elisabeta, iar apoi şi regele Ferdinand I 

Întregitorul. 
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Rezumat: Nevoia de a clarifica semnificaţia unor concepte uzitate în managementul 

sprijinului logistic, dar mai puţin definite în logistica operaţională, ne-a îndemnat la o 

cercetare mai atentă a acestora din literatura de specialitate. 

În managementul planificării operaţiilor structurilor de forţe angajate în acţiuni de 

răspuns la criza militară sunt unele concepte privind managementul sprijinului logistic care 

cunosc o anumită particularizare în funcţie de riscurile ce pot să apară în planificarea şi 

desfăşurarea acţiunilor.  

Iată de ce în acest articol ne vom spune părerea privitoare la subiectul abordat, arătând 

cum aceste concepte uzitate în sprijinul logistic şi mai ales modul în care trebuie înţelese 

acestea în managementul planificării acţiunilor structurilor de forţe terestre în operaţiile de 

răspuns la criză. 
 

Cuvinte-cheie: criza militară; sprijin logistic; concepte; modalităţi de particularizare. 

 

Abstract: The need to clarify the significance of some concepts used in management 

on logistical support, but less defined in the operational logistics, made us to inquire a 

thorough research of field’s literature. 

In the management of operations’ planning of forces’ structures deployed in specific 

military crisis response operations not all the management logistics are revealing and 

certain concepts on logistical support have peculiarities.  

Therefore, in this article we will have some opinions on the approached subject by 

showing what the concepts used in logistical support consist in and particularly how they must 

be understood in the management structures of forces’ actions in crisis response operations. 
 

Keywords: military crisis; logistical support; concepts; particularities means. 
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a început de mileniu, lumea a intrat într-o nouă fază a evoluţiei sale 

marcată de coexistenţa şi confruntarea unor tendinţe pozitive majore cu 

altele care generează ameninţări şi pericole. Vechea ordine mondială, bazată pe o 

logică bipolară – caracterizată de rivalitate şi capacitate de anihilare reciprocă a unor 

blocuri de state – a dispărut, iar tranziţia postbipolară s-a încheiat.  

Conflictele de natură militară, şi nu numai cele care au avut loc în ultima 

parte a secolului XX, ci şi situaţiile de criză, ca şi acţiunile militare ale începutului 

de secol XXI demonstrează că problemele omenirii nu s-au rezolvat odată cu 

dispariţia bipolarităţii ei, ci dimpotrivă ele s-au accentuat şi diversificat.  

Complexitatea fenomenului politico-militar, evoluţia şi influenţa lui asupra 

societăţii impune o analiză atentă, continuă şi realistă a acestuia, în scopul stabilirii 

şi elaborării politicilor, strategiilor, concepţiilor şi programelor necesare 

armonizării eforturilor naţionale cu cele ale organismelor şi instituţiilor 

internaţionale, pentru modelarea unei noi arhitecturi de securitate şi stabilitate. În 

acest context, multi-dimensionalitatea mediului de desfăşurare a acţiunilor militare 

tinde să devină tot mai integrată şi aproape complet cibernetizată. 

Acţiunea militară, beneficiară a gândirii şi iniţiativelor prospective, a 

cunoscut schimbări importante, fiind caracterizată, la momentul actual, prin 

complexitate, mobilitate, dinamism şi flexibilitate, având ca pilon principal 

utilizarea unor mijloace de lovire înalt performante, a unor forţe aproape în 

totalitate profesionalizate, precum şi acţiuni integrate ale categoriilor de forţe şi/sau 

genuri de arme, într-un mediu complex, în care operează şi alţi actori aproape 

necunoscuţi în conflictele clasice. 

Este unanim acceptat că succesul acţiunilor militare este strâns legat de 

planificarea în detaliu a acestora, având în vedere cele menţionate anterior, într-un 

spectru cât mai complet, începând cu planificarea unor acţiuni de descurajare şi 

terminând cu tranziţia către normalitate a societăţii. 

Se poate aprecia că în războiul prezentului şi viitorului, Forţele Terestre vor 

desfăşura acţiuni în cadrul unor scenarii dintre cele mai diverse, caracterizate prin 

apariţia unor noi aspecte legate de caracteristicile mijloacelor, de ordin strategic şi 

doctrinar, inclusiv interoperabilitatea/compatibilitatea dintre categoriile de forţe, 

chiar între cele aparţinând unor state aliate. 

Sprijinul logistic, în opinia noastră, este un ansamblu coerent de acţiuni 

planificate, organizate şi executate în scopul asigurării succesului structurilor de 

Forţe Terestre în situaţii de răspuns la criza militară, acţiuni care au menirea de a 

multiplica forţa/puterea acestor structuri prin punerea în valoare a unor principii 

cum ar fi, de exemplu: responsabilitatea, autoritatea, prevederea, cooperarea, 

coordonarea, flexibilitatea, simplitatea economia de forţe şi mijloace, vizibilitatea, 
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promptitudinea, disponibilitatea şi continuitatea. Totodată, sprijinul logistic trebuie 

să îndeplinească şi câteva cerinţe, printre care enumerăm: planificarea detaliată, 

folosirea oportună şi eficientă a agenţilor economici, coordonarea riguroasă a 

planificării sprijinului logistic pentru susţinerea acţiunilor de răspuns la criza 

militară, aprovizionarea către înainte, repartiţia şi alocarea resurselor, utilizarea 

eficientă a acestora, coordonarea şi controlul mişcării, asigurarea rezervelor 

logistice, structura modulară a forţelor logistice şi efectuarea oportună şi continuă a 

operaţiunilor de mentenanţă în scopul realizării unor coeficienţi de stare tehnică şi 

de completare cât mai înalţi. 

Abordarea deciziei logistice ca funcţie a managementului sprijinului logistic al 

structurilor de forţe terestre în situaţii de răspuns la criza militară are ca principal 

obiectiv descrierea unor situaţii de risc ce pot să apară în procesul de planificare. Ea 

trebuie înţeleasă şi aplicată în mod ,,flexibil, realist şi creativ, în funcţie de 

caracteristicile concrete ale fiecărei acţiuni militare” 1, în situaţii de criză militară şi, 

credem noi, se poate realiza prin armonizarea cu procesul de planificare a operaţiilor. 

Noi suntem de părere că, decizia în procesul de planificare a sprijinului logistic, 

subsumată deciziei acţiunii de răspuns la criza militară, are la bază analiza şi estimarea 

logistică în funcţie de starea existentă a mediului decizional, având în vedere: 

manifestarea ameninţării (A), riscului (R), pericolului şi vulnerabilităţii (V). 

Ameninţările adversarului asupra structurilor operaţionale ale forţelor 

terestre în situaţii de răspuns la criza militară şi, implicit, asupra structurilor de 

sprijin logistic al acestora poate implica folosirea coloanei a V-a (grupurile 

iredentiste, separatiste), care în perioada apariţiei, definirii şi evoluţiei crizei 

militare poate acţiona subversiv asupra marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor 

logistice ale structurilor forţelor terestre.  

Măsurile de sprijin logistic pentru completarea eventualelor pierderi în 

oameni, tehnică şi materiale, ca urmare a acţiunii acestora, pot fi stabilite prin 

decizii cunoscute sub denumirea de ,,decizii din mers”2, care vor fi puse în practică 

în funcţie de manifestările ameninţărilor.  

O altă situaţie de luare a deciziei de sprijin logistic este cea în condiţii de 

risc. În acest sens, optăm în definirea riscului perceput asupra sprijinului logistic al 

structurilor operaţionale din gruparea de forţe terestre în situaţii de răspuns la criza 

militară ca expresie a insuficienţei cunoştinţelor logisticienilor despre acţiunile 

probabile ale elementelor iredentiste.  

                                                 
1 Gheorghe Boaru, Marcel Răducu, Vasile Păun, Managementul riscurilor în acţiunile militare, 

Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2003, pp. 96-97. 
2 Nicolae Bârsan-Pipu, Ion Popescu, Managementul riscului. Concepte, metode, aplicaţii, Editura 

Universităţii „Transilvania”, Braşov, 2003, p. 5. 
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Potenţialele pierderi ce ar putea fi produse de grupurile iredentiste 

(separatiste), care ar putea afecta exercitarea sprijinului logistic necesar structurilor 

operaţionale de forţe terestre în condiţii de risc şi care ar trebui luate în considerare 

de decidenţii logistici, s-ar putea referi la pierderi de personal militar şi civil, 

bunuri şi echipamente tehnice cauzate de distrugerile parţiale sau totale ca urmare a 

atacurilor insurgenţilor şi care pot avea consecinţe negative asupra exercitării 

sprijinului logistic, precum şi la pierderi provocate unor agenţi economici care 

aveau obligaţia să furnizeze resurse logistice structurilor operaţionale de forţe 

terestre şi care datorită atacurilor nu-şi mai pot onora obligaţiile contractuale. 

Asumarea riscului permite prevenirea unor evenimente nefavorabile şi, ca 

atare, creează posibilitatea luării unor măsuri asiguratorii.3 Efectul distructiv al 

acţiunilor grupurilor iredentiste trebuie anticipat în vederea contracarării, prin 

stabilirea, în special, pe timpul mişcării şi transportului marilor unităţi şi unităţilor 

din gruparea de forţe terestre spre aria (zona) operaţională, când aceste grupuri pot 

acţiona atât asupra coloanelor de transport ale forţelor operaţionale, cât, mai ales, 

asupra eşaloanelor (modulelor) de sprijin logistic prepoziţionate pe itinerariile de 

transport, precum şi a unor surse (resurse) logistice, din care se vor putea completa 

pierderile, dar şi a unor facilităţi logistice necesare evacuării personalului cu nevoi 

de asistenţă medicală, precum şi a evacuării şi reparării tehnicii avariate sau 

distruse. În opinia noastră, o decizie optimă în aceste situaţii, nu poate fi decât un 

rezultat al unei planificări judicioase a sprijinului logistic, care să atenueze sau să 

elimine, pe cât posibil, factorii de risc, printr-o realizare corespunzătoare a 

protecţiei eşaloanelor (modulelor) de sprijin logistic prepoziţionate pe itinerariile 

de transport, precum şi a marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor de sprijin 

logistic ale structurilor operaţionale din organica grupării de forţe terestre.  

Considerăm că, pentru soluţionarea tuturor problemelor particulare 

procesului decizional necesar realizării sprijinului logistic al structurilor 

operaţionale din organica grupării de forţe terestre în situaţii de răspuns la criza 

militară, în condiţiile de risc arătate trebuie desfăşurat un proces de management al 

riscului care să cuprindă următoarele etape de gestionare şi anume: identificarea 

pericolelor ce pot afecta sprijinul logistic; evaluarea pericolelor; elaborarea 

metodelor de control, determinarea riscului rezidual şi cel al deciziei aferente; 

punerea în aplicare a tehnicilor de control.4. 

                                                 
3 Analiza riscului decizional, disponibil on-line pe 

http://www.math.uaic.ro/~cefair/files/analiza_riscului_decizional.pdf, accesat la 15 mai 2014 
4 F.M.101-5, Operaţiile şi organizarea statului major, Anexa J, p. 11. 

http://www.math.uaic.ro/~cefair/files/analiza_riscului_decizional.pdf
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Identificarea pericolelor ce pot afecta sprijinul logistic al structurilor 
operaţionale ale forţelor terestre în situaţii de răspuns la criza militară 

Pericolele ar putea fi definite drept caracteristici ale acţiunilor grupurilor 
iredentiste (separatiste) de a aduce prejudicii structurilor de execuţie ale sprijinului 
logistic prin atacuri sistematice cu diverse mijloace de luptă sau prin acţiunile 
teroriste asupra marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor de sprijin logistic. În 
vederea asigurării condiţiilor de preîntâmpinare a riscului, în acest caz, ar trebui 
exploatate toate informaţiile obţinute în acest scop şi identificarea pericolelor 
potenţiale din zone probabile de acţiune ale acestora. Totodată, acest aspect vizează 
experienţa logisticienilor în gestionarea situaţiilor decizionale în condiţii de risc, 
dar şi conduita decizională curentă în funcţie de soluţiile adoptate la manifestarea 
riscurilor anterioare în proiectarea şi concretizarea sprijinului logistic. 

 

Evaluarea pericolelor  
 

Noi apreciem că determinarea riscului în exercitarea sprijinului logistic 
cauzat de un pericol reprezintă mai mult o artă, decât o ştiinţă. 

În acest scop, ofiţerii din structurile de planificare şi conducere a sprijinului logistic 
ar trebui să facă apel la lecţiile învăţate din conflictele desfăşurate recent, (a se vedea în 
acest sens acţiunile recente ale grupurilor separatiste din Ucraina), să realizeze analize 
intuitive pentru estimarea riscului impus de fiecare pericol. Dacă evaluarea se face utilizând 
metodele probabilistice, modelul de apreciere a riscului rezultă din intersecţia coloanei 
probabilităţii cu rândul gravităţii. Nivelele probabilităţii şi gravităţii sunt estimate având la 
bază cunoaşterea de către evaluatorul logistician a detaliilor privind posibilitatea întâmplării 
şi gravitatea consecinţelor odată ce întâmplarea se produce. 

Elaborarea metodelor de control, determinarea riscului rezidual şi cel al 
deciziei aferente ar putea implica, în accepţiunea noastră următoarele aspecte: 

 pentru fiecare pericol previzionat, în proiectarea şi realizarea 
sprijinului logistic al structurilor operaţionale de forţe terestre în situaţii de răspuns 
la criza militară se elaborează una sau mai multe metode de control pentru 
eliminarea sau reducerea riscului; 

 pentru fiecare pericol, cât şi pentru fiecare metodă de control elaborată 
se determină permanent nivelul riscului rămas, adică a riscului rezidual, prin 
însuşirea procedeelor de control ce vor fi implementate; 

 doar comandantul grupării de forţe terestre este abilitat să decidă 
acceptarea sau nu a riscului rezidual în realizarea sprijinului logistic. În cazul în 
care comandantul apreciază riscul ca fiind prea mare, din punct de vedere al 
sprijinului logistic acordat marilor unităţi şi unităţilor în acţiunile de răspuns la 
criza militară, el va ordona elaborarea de tehnici de control adiţionale sau chiar va 
modifica sau schimba acţiunea5. 

                                                 
5 Ibidem, p. 15. 
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Punerea în aplicare a tehnicilor de control  
 

Şeful modulului logistic din Centrul de resurse al grupării de forţe terestre 
trebuie să prezinte personalului subordonat modul în care fiecare tehnică de control 
va fi implementată şi să le explice acestora modul cum acestea vor fi monitorizate 
şi aplicate, precum şi maniera în care se va face evaluarea eficacităţii fiecărei 
tehnici de control în reducerea sau eliminarea riscului. 

Apreciem că, fiecare tehnică de control, pentru reducerea sau eliminarea 
riscului în exercitarea sprijinului logistic al marilor unităţi şi unităţilor din organica 
grupării de forţe terestre în acţiunile de răspuns la criza militară, vizează, în 
principal, pe de o parte, aplicarea măsurilor corespunzătoare de protecţie a marii 
unităţi, unităţilor şi subunităţilor de sprijin logistic, iar, pe de altă parte, prevederea 
unor resurse logistice suplimentare pentru completarea pierderilor probabile.  

Din cele precizate rezultă că, în derularea procesului decizional al sprijinului 
logistic, logisticienii planificatori vor lua în considerare în etapele menţionate de 
management al riscului şi vulnerabilităţile aferente. În acest context, opinăm că 
riscul poate fi înţeles ca rezultat al combinării acţiunilor distructive ale grupurilor 
iredentiste asupra marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor de sprijin logistic din 
structurile operaţionale de forţe terestre, cu capacitatea acestora de a se apăra şi de 
a asigura sprijinul logistic adecvat, pentru îndeplinirea obiectivelor operaţionale, 
adică cu vulnerabilităţile lor. 

Matematic riscul ar putea fi exprimat prin relaţia: 
 

R = A ∩ V, 
 

ceea ce ar însemna că riscul se află la intersecţia dintre mulţimea ameninţărilor şi 
vulnerabilităţilor. 

Am putea concluziona că decizia logistică în condiţii de risc este dependentă 
de situaţiile de răspuns la criza militară, precum şi de acţiunile grupurilor iredentiste.  

În consecinţă dacă am nota: 
Ac =  actul de management al sprijinului logistic; 
I    = informaţiile despre probabilele acţiuni ale grupurilor iredentiste; 
d   = decizia ce se impune a fi luată din punct de vedere al sprijinului logistic; 
r    = rezultatul aşteptat; 
Ti    = transformarea informaţiilor; 
Td   = acţiuni de transformare a deciziei în rezultat, 
am putea să matematizăm actul de management al sprijinului logistic ca fiind: 

 

Ac = Ti + Td 
 

şi explicat de modelul (figura 1)6: 

                                                 
6 Schemă adaptată cf. Minculete, G., Management logistic, concepte, funcţii, aplicaţii, Editura 

Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2003, p. 86. 
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Figura 1. Prezentarea schematică a actului de management al sprijinului logistic 

 

Complexitatea activităţilor de sprijin logistic al structurilor operaţionale din 

organica grupării de forţe terestre în situaţii de răspuns la criza militară impune 

realizarea, în orice situaţie, a unei planificări flexibile, care să determine îndeplinirea în 

condiţii optime a obiectivelor specifice domeniilor sprijinului logistic. 

Prin planificarea activităţilor de conducere a sprijinului logistic se 

evidenţiază conturarea acţiunilor marilor unităţi, unităţilor şi subunităţilor de sprijin 

logistic implicate pentru îndeplinirea misiunilor specifice, astfel încât acestea să 

poată obţine efecte optime, prin randamentul maxim al tuturor resurselor şi 

mijloacelor logistice avute la dispoziţie. Esenţa acestui proces, care are ca punct de 

plecare cerinţele obiective ale managementului sprijinului logistic, este decizia. 
 

Concluzie 
 

Decizia de sprijin logistic în condiţii de risc, fundamentată pe timpul derulării 

procesului decizional de planificare a acţiunilor de răspuns la criza militară şi 

concretizată prin punerea în aplicare a actelor decizionale specifice, care sunt 

subsumate ansamblului proceselor majore determinate de particularităţile fiecărei 

situaţii de răspuns la criza militară.  

intrare 

intrare i 
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Rezumat: În zilele noastre avem de-a face cu o nouă construcţie de tip juridico-

economic – în cadrul căreia etica ocupă un loc aparte –, instrumentele juridice 

internaţionale şi europene, împreună cu principiile consfinţite de acestea (al democraţiei şi 

statului de drept, principiul separaţiei puterilor în stat, al egalităţii statelor în faţa 

tratatelor) toate formând la un loc blocul de funcţionalitate al afacerilor în general, al 

afacerilor militare în special. 
 

Cuvinte-cheie: afaceri militare; etică; morală; buna-credinţă; drept internaţional; 

drept internaţional umanitar. 

 

Abstract: Nowadays we are dealing with a new type of legal and economic 

construction - in which ethics occupies a special place -, international and European legal 

instruments, together with the principles embodied in them (democracy and the rule of law, 

the principle of separation of powers, equality of states regarding the treaties) are all 

forming a block of businesses functionality, in general, and of military affairs in particular. 
 

Keywords: military affairs; ethics, morals; good faith; international law; international 

humanitarian law. 

 

 

Importanţa eticii în afaceri 
 

tica în afaceri nu este o modă trecătoare”1 întrucât puterea şi 

influenţa firmelor private asupra întregii societăţi este mai mare 

decât a fost vreodată până acum, iar politicile imorale, frecvent întâlnite în mediul 

                                                 
* Dr. Valentin-Stelian Bădescu este avocat în Baroul Bucureşti şi lector universitar la Universitatea 

Europei de Sud-Est LUMINA din Bucureşti. 
** Dr. George-Teodor Răduică este expert la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” din Bucureşti. 
1 A. Crane, D. Matten, Business Ethics. A European Perspective, Oxford University Press, 

2004., p. 9. 
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de afaceri, pot să provoace imense daune şi prejudicii indivizilor, comunităţilor şi 

mediului. Politicile guvernamentale au scos în relief anumite probleme de etică în 

afaceri, care se pun acum cu mare acuitate şi în tranziţia societăţii româneşti spre o 

economie de piaţă funcţională. Atât în ţările occidentale, cât şi în ţara noastră 

programele de privatizare au făcut ca numeroase întreprinderi aflate o vreme în 

proprietatea statului să se adapteze cerinţelor de eficienţă şi rentabilitate ale unor 

afaceri comerciale. Drept urmare, noii lor manageri au dispus masive concedieri de 

personal, acordându-şi lor însă remuneraţii substanţial mărite. Moralitatea acestor 

măsuri a fost pusă vehement sub semnul întrebării de către opinia publică, stârnind 

dezbateri aprinse în legătură cu obiectivele esenţiale pe care trebuie să le 

urmărească întreprinderile comerciale: trebuie acestea să se pună în primul rând în  

serviciul bunăstării generale a societăţii, ori să servească mai presus de orice 

interesele acţionarilor? 

O dată cu retragerea totală sau parţială a administraţiei de stat din anumite 

sectoare de activitate pe care le-a controlat timp de multe decenii, s-au pus tot mai 

multe întrebări în legătură cu măsura în care firmele private ar trebui să preia 

responsabilităţile pe care statul şi le-a declinat. Speranţele că oamenii de afaceri ar 

putea să susţină financiar dezvoltarea artelor, a ştiinţei şi educaţiei nu sunt câtuşi de 

puţin ceva de dată recentă. Nouă este însă transformarea speranţelor în aşteptări şi 

chiar în pretenţii; ceea ce odinioară se considera a fi doar generozitate voluntară 

apare în opinia tot mai multor oameni drept „responsabilitate socială”. Nouă este şi 

vehemenţa cu care o bună parte a opiniei publice solicită firmelor şi corporaţiilor 

private să se implice în eradicarea tuturor relelor din societatea contemporană. Nu e 

suficient ca investitorii să ofere pe piaţă produse de tot mai bună calitate, mai 

sigure şi mai accesibile pentru consumatori, sau ca aceştia să asigure condiţii de 

lucru tot mai bune pentru salariaţi, ci şi să salveze speciile biologice în pericol de 

dispariţie, să protejeze monumentele istorice, să susţină sistemul de sănătate ori să 

se implice în eradicarea sărăciei pe întreaga planetă. 

O dată cu creşterea influenţei sectorului privat asupra întregii vieţi 

economice şi sociale, interesul canalelor mediatice faţă de lumea afacerilor a sporit 

constant. Ajunse din ce în ce mai frecvent pe prima pagină, malversaţiunile 

oamenilor de afaceri au stârnit reacţii, critici şi comentarii aprinse din partea 

opiniei publice, sporind interesul general faţă de moralitatea agenţilor economici şi 

a funcţionarilor publici cu atribuţii şi competenţe dubios exercitate în gestionarea 

avuţiei naţionale. Sub presiunea efectelor direct perceptibile în viaţa lor a politicilor 

interesate şi „egoiste” ale marilor corporaţii şi a strategiilor guvernamentale 

orientate spre descătuşarea mecanismelor concurenţiale ale pieţei libere, pe larg 

prezentate şi dezbătute în mass-media, militantismul diferitelor grupuri şi categorii 

de stakeholders s-a intensificat progresiv, sporind interesul opiniei publice faţă de 
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etica afacerilor şi a administraţiei publice. Greu traductibil în româneşte prin 

cuvântul „participanţi”, termenul englezesc stakeholders desemnează toate 

grupurile sociale afectate direct sau indirect de activitatea firmelor comerciale; mai 

mult decât atât, aceste grupuri iau parte la „jocul” economiei de piaţă, nu doar în 

calitate de „spectatori”, ci şi în calitate de participanţi activi, întrucât fără 

implicarea lor, activitatea firmelor comerciale ar fi imposibilă. Printre cele mai 

importante categorii de stakeholders se numără salariaţii, consumatorii şi 

comunităţile locale. Pe măsură ce se profilează o descreştere numerică a 

candidaţilor din rândurile unor grupuri tradiţional favorizate, profilul etic al firmei 

devine un criteriu cheie în lupta pentru atragerea şi păstrarea angajaţilor 

performanţi. În consecinţă, firmele care vor să atragă aceşti consumatori din ce în 

ce mai critici şi mai exigenţi trebuie să fie foarte atente cum abordează problemele 

de etică în afaceri2. 

Creşterea interesului faţă de etica în afaceri este determinată şi de 

schimbarea naturii înseşi a afacerilor în contextul ultimelor decenii, în care a luat o 

amploare evidentă procesul de globalizare. Firmele comerciale devin tot mai 

transfrontaliere, mai complexe şi mai dinamice decât au fost vreodată până acum. 

În consecinţă, apar probleme noi, iar certitudinile valoric-normative ale mediilor de 

afaceri locale sunt înlocuite de relativitatea unui context multinaţional şi 

multicultural, în care criteriile corectitudinii morale diferă şi se modifică rapid. 

Drept urmare, chiar şi problemele mai vechi devin tot mai greu de soluţionat, iar 

afacerile trebuie să repună în discuţie anumite principii şi valori considerate până 

de curând a fi de la sine înţelese. 

Augmentarea importanţei acordate eticii în afaceri se explică şi prin 

modificările suferite de strategiile şi structurile corporaţiilor. Curente recente în 

teoria şi practica managerială, precum total quality management, ca şi procesele de 

restructurare şi redimensionare a firmelor de top au condus la abandonarea multor 

practici tradiţionale de conducere a proceselor economice. Ierarhiile manageriale 

stufoase şi rigide s-au aplatizat considerabil. În consecinţă, autoritatea şi 

răspunderea decizională s-au dispersat din ce în ce mai mult în cadrul firmei: 

decizii importante sunt luate la niveluri ierarhice tot mai joase şi de către tot mai 

mulţi angajaţi. Iată de ce se impune ca fiecare salariat, nu numai top managementul 

să înţeleagă cât mai bine complexitatea problemelor de natură etică; toţi membrii 

unei firme trebuie să cunoască valorile şi ţelurile esenţiale ale organizaţiei şi cum 

trebuie să se reflecte acestea în conduita practică a firmei în mediul economic. Dar 

pentru ca etica în afaceri să se disemineze în toate ungherele unei firme, ea trebuie 

să fie mai întâi înţeleasă. Înţelegerea criteriilor morale de conduită în afaceri este 

                                                 
2 Ibidem, p. 10. 
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deosebit de importantă, deoarece noile structuri organizaţionale dau naştere unor 

noi complicaţii pentru care nu există precedente tradiţionale. Pentru ca etica în 

afaceri să aibă succes, o înţelegere temeinică a deontologiei profesionale a 

întreprinzătorului, a celor implicaţi în afacerile militare, este absolut necesară. 
 

Etica şi deontologia profesională  
 

În afara conceptelor de etică şi morală, în limbajul de specialitate mai 

întâlnim şi pe cel de deontologie3. Într-o accepţiune lato-sensu, termenul evocă 

partea eticii care se ocupă de studiul datoriei morale, al originii, naturii şi formelor 

acesteia, în calitate de componentă de bază a conştiinţei morale. Într-o accepţiune 

stricto-sensu, conceptul semnifică un cod al moralei profesionale, al principiilor şi 

normelor specifice pe care le implică exercitarea unei profesii. Un asemenea cod 

poate să îmbrace forma scrisă4 sau poate fi constituit dintr-un ansamblu de cutume 

transmise pe cale orală5 şi acceptat de toţi membrii unei comunităţi. În ultima 

vreme, se manifestă tendinţa adoptării unor coduri de conduită în forma scrisă 

pentru tot mai multe profesii sau categorii de persoane care îndeplinesc diferite 

funcţii în stat. 

Deontologia este astfel definită ca fiind ansamblul regulilor după care se 

ghidează o organizaţie, instituţie profesională, profesie sau o parte a acesteia, prin 

intermediul organizaţiilor profesionale care devin instanţe de elaborare, aplicare 

şi supraveghere a aplicării acestor reguli6. Deontologia mai poate fi definită ca 

reprezentând ansamblul normelor care conturează un anumit tip de comportament 

profesional. O parte din aceste norme sunt consacrate juridic, putând fi deci impuse 

prin intervenţia forţei de coerciţie a statului, altele sunt sancţionate doar de opinia 

publică, înscriindu-se în categoria normelor morale. Deontologia se referă astfel la 

regulile proprii unei profesii a cărei exercitare o guvernează. Vom regăsi o 

deontologie a medicului, a magistratului, a jurnalistului, a poliţistului, şi plecând de 

la normele comune consacrate de aceasta, un specific al profesionistului 

comerciant. Putem ataşa termenului de deontologie semnificaţia de morală 

profesională în sensul de ansamblu de îndatoriri, principii şi norme inerente 

exercitării unei activităţi profesionale şi considerăm că fiecare activitate 

profesională, indiferent de complexitatea ei, de ierarhia în nomenclatorul de funcţii 

                                                 
3 Cuvântul provine din grecescul deon, deontos, care înseamnă ceea ce se cade, ceea ce este necesar şi 

logos, care înseamnă ştiinţă. 
4 A se vedea Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici. 
5 Codul de conduită al militarilor. Exempli gratia, Codul Bushido, care conţine legile severe ale 

onoarei militare şi ale purtării luptei, care poate părea în multe puncte de neînţeles pentru mentalitatea 

europeană, dar trebuie văzut că el s-a structurat în conformitate cu specificul psihologiei şi moralei 

japoneze, iar scopul său era, în esenţă, da a reglementa violenţa. 
6 Verginia Vedinaş, Deontologia vieţii publice, Universul juridic, Bucureşti, 2007, p. 19. 
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sau ierarhia entităţii unde se exercită, trebuie să se bazeze pe anumite valori 

morale, care aduc identitate funcţiei respective şi celor care o exercită. 

Înţeleasă ca ansamblu de reguli care precizează îndatoririle unei profesii, 

deontologia include atât raporturile existente în interiorul unei profesii, între cei care o 

practică, cât şi raporturile cu terţii, care sunt fie beneficiarii exercitării profesiei, fie, pur 

şi simplu, oameni din afară care iau cunoştinţă într-un fel de aceasta. 

Organizarea juridică formală a unei societăţi reprezintă reflectarea valorilor 

morale importante pentru membrii societăţii respective responsabili cu crearea 

instrumentelor legale ce asigură intervenţia statală atunci când ordinea prestabilită prin 

normele legale este încălcată. Deşi este precedată de etică, legea poate să reflecte sau 

nu valorile morale dominante ale unei societăţi într-o anumită perioadă de timp. 

Raportat la exercitarea unei profesii, normele juridice reprezintă un ansamblu de reguli 

care descriu obligaţiile, interdicţiile şi permisiunile tuturor subiecţilor dintr-un anumit 

domeniu de activitate, acea parte a regulilor morale susţinute de deontologie 

considerate de către legiuitor ca fiind obligatorii pentru acea categorie profesională. 

Având iniţial semnificaţia de ştiinţă a moralei7, evoluţia conceptului de 

deontologie a avut loc îndeosebi în sfera ştiinţelor şi activităţilor umaniste, pe 

măsură ce acestea dispuneau de tot mai multe modalităţi de acţiune, astfel încât 

problema delimitării a ceea ce este permis de ceea ce nu este permis impunea 

trasarea unor limite morale. 

Astfel, deontologia excede sfera normativă juridică, reprezentând acea parte 

a eticii care se ocupa cu studiul normelor şi obligaţiilor specifice unei activităţi 

profesionale, reglementate sau nu prin norme juridice. În timp ce respectarea 

normei juridice, ca regulă de conduită, este asigurată, la nevoie, prin forţa 

coercitivă a statului, norma morală se bazează pe constrângerea intimă şi conştiinţa 

personală a fiecărui individ, încălcarea ei nefiind sancţionată decât prin, eventual, 

reacţia opiniei publice sau a subiecţilor ce activează în acelaşi domeniu. 

Din ansamblul regulilor morale, deontologia le-a asimilat pe cele legate de 

exercitarea profesiei către nivelul de performanţă dorit. Astfel, se poate spune că 

deontologia reprezintă acea parte a eticii care se ocupă de studiul datoriei morale, a 

originii, naturii şi formelor responsabilităţii pe care le incumbă exercitarea profesiei. 

În cazul afacerilor, scopul deontologiei este reprezentat de realizarea eficienţei 

acestora şi satisfacerea nevoilor consumatorului. Eficienţa nu reprezintă numai 

rezultatul unei bune organizări şi conduceri a unei activităţi. Obţinerea unei eficienţe 

maxime depinde şi de gradul de conştiinciozitate faţă de obligaţiile profesionale ale 

întreprinzătorului. Prin urmare, obligaţiile de ordin moral ce trebuie respectate derivă 

din scopul exercitării activităţii, anume maximizarea profitului, dar şi asumarea unei 

                                                 
7 K. Lippert Rassmusen, Deontology, Responsibility and Equality, BookPartnerMedia, Copenhagen, 2005, p. 15. 
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răspunderi faţă de societate şi cetăţeni. În măsura în care actele normative stipulează 

expres aceste obligaţii morale, ele dobândesc dimensiune profesională. 

Dicţionarul „Le Petit Larousse” defineşte deontologia ca fiind „ansamblul de 

reguli care reglementează o profesiune, conduita celor care o exercită, raporturile 

dintre aceştia, raporturile dintre aceştia şi clienţii lor, dintre ei şi public”. Relativ 

recent, dezvoltarea reglementărilor interne pe baza dreptului Uniunii Europene ce a 

constituit o preocupare permanentă a legiuitorului român a fost aceea de a dezvolta 

reglementarea internă pe baza acquis-ului comunitar. 

La baza exercitării anumitor profesii trebuie să stea nu numai actele normative 

care organizează profesia respectivă, care consacră statutul juridic al celor care o 

exercită, ci şi anumite coduri morale ce cuprind îndatoririle şi principiile de natură 

morală care dau identitatea acelei profesii şi a căror semnificaţie deosebită trebuie 

apărată, astfel, dacă cei care exercită acea profesie renunţă la ele, se erodează profesia, 

în ansamblul ei. În acest sens, vom prezenta succint obligaţiile profesioniştilor 

comercianţi aşa cum sunt ele reglementate prin dispoziţiile Codului civil român în 

vigoare, ale altor legi speciale în domeniu, buna-credinţă fiind utilă şi în desfăşurarea 

afacerilor militare, cu toate că nu întotdeauna lucrurile au stat aşa. 
 

Buna-credinţă în afaceri 
 

Concepţia majoritară privitoare la buna-credinţă era că aceasta reprezintă un 

concept cu o înclinaţie puternică către morală, psihologie şi etică. Accepţiunile 

bunei-credinţe în sistemele de drept ale ţărilor membre UE prezintă un numitor 

comun, şi anume că aceasta e privită ca un concept eminamente juridic, datorită 

funcţiilor pe care le serveşte. Astfel, având în vedere varietatea de instituţii cu care 

aceasta interacţionează trebuie făcută o distincţie între bună-credinţă în materie 

contractuală, în materia proprietăţii şi în materia obligaţiilor, dar, în acelaşi timp 

este necesară identificarea acelor componente comune care stau baza la acestei 

noţiuni. În toate cazurile, tendinţa doctrinei a fost în sensul atribuirii unor trăsături 

psihologice bunei-credinţe, Buna credinţa ca instituţie juridică evidenţiază 

conştiinţa persoanei şi felul în care aceasta se conformează imperativelor ordinii şi 

moralei. Astfel, ea nu trebuie confundată cu buna-credinţă ca fundament al unei 

credinţe eronate8. Putem susţine că buna-credinţă prezintă tangenţe cu etica şi 

morala, dar fiind o instituţie de sine stătătoare considerăm ca fiind necesară 

delimitarea bunei-credinţe de aceste valori sociale care nu prezintă un caracter 

practic foarte pronunţat9. 

                                                 
8 Sache Neculaescu, Ambiguităţi alte teoriei abuzului de drept. Dreptul 3/2011, p. 89. 
9 Liviu Titus Paveliu, Consideraţii privind evoluţia bunei-credinţe şi rolul acesteia în materia 

clauzelor abuzive, material publicat în volumul de comunicări prezentate la Sesiunea ştiinţifică a 

Institutului de Cercetări Juridice, Ştiinţă şi codificare în România, Bucureşti, 2013, p. 169. 
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Privitor la înţelesul bunei-credinţe, o serie de teorii au fost acceptate de către 

doctrină ca fiind cele mai relevante pentru înţelegerea acestui concept. 
 

A. Teoria regimului juridic derogatoriu de la „dreptul strict”. Conform 

autorului Reinhard Zimmerman, bona fides a avut originea în dreptul roman, mai 

exact apariţia acesteia fiind asociată instituţiei „iudicia stricti iuris”, procedură care 

trebuia urmată conform dreptului strict, unde buna-credinţă putea fi întâlnită în 

conţinutul unei clauze standard cunoscută sub numele de exceptio doli. Formularea 

acestei clauze era „si in ea re nihil dolo malo auli agerii factum sit neque fiat” care 

în mod concret proteja pe pârât în cazul în care reclamantul putea fi învinuit de un 

comportament de rea-credinţă de natură să creeze o situaţie injustă pentru pârât în 

raportul cu acesta. În ipoteza dată se creiona prima formă de rezolvare a unei cauze 

ţinând cont de bună credinţă şi rezonabilitate10. 

Aşadar, potrivit teoriei dreptului strict, dreptul comun reprezintă „dreptul 

strict”, iar în lipsa unei reglementări exprese, buna-credinţă constituia excepţia. În 

mod sintetic, această teorie a fost expusă de autorul Andre Bretom11 conform 

căruia „dreptul trebuie aplicat în principal, iar efectele bunei credinţe şi ale relei 

credinţe să constituie o listă de derogări de la dreptul comun”. 
 

B. Teoria bipartită. Această teorie face distincţia dintre buna-credinţă 

obiectivă şi cea subiectivă, criteriul acestei distincţii fiind dat de natura factorilor 

care intră în componenţa bunei-credinţe. Aşadar, bună-credinţă subiectivă 

reprezintă starea psihologică a subiectului raportată la cunoaşterea sau nu a 

existenţei unui fapt (bona fides acquistion)12, această formă fiind importantă în 

materia drepturilor reale. 

Buna-credinţă obiectivă reprezintă o stare abstractă care instituie o normă de 

comportament de natură să limiteze exercitarea drepturilor şi să creeze obligaţii 

suplimentare, în mai multe sisteme de drept aceasta fiind funcţia primară a bunei-

credinţe. Pentru a distinge buna-credinţă obiectivă de cea subiectivă, forma 

obiectivă a fost individualizată în cadrul sistemelor de drept străine prin atribuirea 

unei denumiri specifice, respectiv Treu und Glaube în dreptul german, correttezza 

în dreptul italian, şi redelijkheid en billijkheid în dreptul olandez13. 

Clasificarea bipartită a fost criticată pe motiv că argumentaţia care o susţine 

e de natură să limiteze sfera de aplicare a bunei-credinţe, iar fundamentarea 

                                                 
10 R. Zimmerman, S. Whitaker: Good faith in European Contract law, Cambridge University Press, 

hardcover edition, 2000, p. 16. 
11 D. Gherasim, Buna credinţă în raporturile juridice civile, Editura Academiei Republicii Socialiste 

România, Bucureşti, 1978, p. 23. 
12 M. Hesselink The Concept of Good Faith; The New European Private Law, Essays on the Future of 

Private Law in Europe, London, Boston, Kluwer Law International, 2004. 
13 M. Hesselink, op.cit., p. 1. 
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acesteia nu ia în calcul starea psihologică internă a individului şi că practic ar nega 

legătura bunei-credinţe cu morala. Doctrina14 a semnalat faptul că buna-credinţă, 

indiferent de forma pe care ar îmbrăca-o, în materia dolului, fraudei, erorii, 

loialităţii, are întotdeauna caracter subiectiv, fiind fondată pe factori psihologici. 

Deşi această critică a fost corect fondată pe natura factorilor care intră în stabilirea 

caracterului obiectiv sau subiectiv al bunei-credinţe, utilitatea clasificării este dată 

de distincţia pe care o realizează între buna-credinţă contractuală şi buna-credinţă 

care este prezentă în alte domenii precum drept procesual civil, dreptul muncii, 

organizare judiciară. 

În legislaţia curentă, reglementarea aleasă de legiuitor prezintă elemente 

specifice teoriei bipartite a bunei-credinţe15, în sensul că buna-credinţă se 

raportează atât la starea individului, forma subiectivă, cât şi la standarde generale 

abstracte în sensul de nivel de înţelegere al unei persoane obişnuite, formă 

obiectivă. Însă, în ceea ce ne priveşte, considerăm că cel puţin formal buna-

credinţă în noul cod întruchipează teoria bunei-credinţe ca o normă cu caracter 

general16. În acest sens, buna-credinţă nu are o aplicare limitată decât în cazurile 

speciale în care Codul civil sau legile prevăd incidenţa sa. Aceasta reprezintă o 

recunoaştere a tuturor drepturilor civile17, fapt care încorporează şi obligaţia de a 

însuşi o anumită conduită temperată, acest lucru fiind de natură să permită bunei-

credinţe vocaţia de a fi aplicabilă şi în alte domenii. 

Este de preferat ca buna-credinţă să se bucure de un caracter unitar care în 

acelaşi timp să fie şi complex, în sensul de a cuprinde voinţa individuală, credinţa 

conştiincioasă şi să respecte cerinţele legale. Astfel, buna-credinţă este în mod 

necontestat un principiu juridic18, fundamentat, printre altele, pe caracterul său 

general aplicabil, pe valorile sociale pe care le transpune în practică. Caracterul de 

principiu al bunei-credinţe recunoaşte posibilitatea acesteia de a completa şi suplini 

legea şi voinţa părţilor unde este cazul, iar în faţa instanţei aceasta îmbracă forma 

unui instrument de interpretare a actelor juridice. 

În contextul Codului civil anterior, doctrinei i-a revenit sarcina de a contura 

şi dezvolta înţelesul şi rolul conceptului de bună-credinţă. Astfel, doctrina a căutat 

diverse soluţii pentru fundamentarea bunei-credinţe. În acest sens, autorii Petre 

Anca şi Maria Ioana Eremia19 au promovat teza conform căreia, în lipsa unui text 

                                                 
14 D. Gherasim, op.cit., p. 28. 
15 Idem. 
16 D. Gherasim, op.cit., p. 25. 
17 Idem. 
18 N. Popa, M. C. Eremia, Teoria generala a dreptului, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 35. 
19 Petre Anca, Maria Ioana Eremia, Efectele juridice ale bunei-credinţe în dreptul civil, Justiţia Nouă 

nr. 12/1965, p. 31. 
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expres, aşa-numitul reazem legal al aplicării bunei-credinţe îl reprezenta art. 1 din 

Decretul nr. 31/1954 conform căruia „drepturile civile sunt recunoscute potrivit 

legii şi regulilor de convieţuire socialistă”. Această din urmă expresie a avut la 

baza ideea că regulile de convieţuire socialistă sunt chemate să determine situaţiile 

în care urmează să se facă aplicarea bunei-credinţe în ceea ce priveşte 

recunoaşterea drepturilor socialiste. În esenţă, acest text, împreună cu interpretarea 

autorilor, reprezintă cel mult o consfinţire, nu în mod obligatoriu, dar o consacrare, 

indirectă care permitea o posibilă aplicare a principiului bunei-credinţe în limitele 

determinate de regulile convieţuirii socialiste. 

În mod practic s-a urmărit structurarea argumentării de aşa natură ca buna-

credinţa să fie privită cel puţin pentru început ca fiind o normă deschisă de natură 

să faciliteze aplicarea regulilor generale de drept unor situaţii particulare. 

Anticipând, oarecum, că viitoarea legiuire va recunoaşte evoluţia importanţei 

acestui concept, autorii au apărat posibila consacrare a acestui principiu 

argumentând că aceasta nu este incompatibilă cu dispoziţiile speciale, anterioare şi 

nici cu cele speciale, ulterioare. O reglementare expresă ar fi fost binevenită pentru 

a înlătura din incertitudinea asociată cu aplicarea acestui principiu ca urmare a 

marjei de apreciere foarte largi oferite instanţei, în condiţiile legislaţiei anterioare20. 

Aşadar, opinia acestor autori fiind una de referinţă, s-a dovedit în mod clar 

că buna-credinţă era un concept, deşi cunoscut, mai degrabă nou-întâlnit raportat la 

pregnanţa acestuia în practică. Sintetizând întreaga dezbatere a originii şi a 

conţinutului acesteia, autorii au definit buna-credinţă ca fiind „convingerea greşită 

pe care o persoană o are cu privire la temeinicia dreptului pe care îl invocă sau 

exercită şi de care legea ţine seama, pentru a-i recunoaşte fie dreptul însuşi, fie 

numai alte efecte juridice”21. 

Doctrina juridică ulterioară ne-a oferit o definiţie sintetică a bunei-credinţe, 

aşa cum a fost enunţata de către Constantin Oprişan şi conform căruia, „Buna-

credinţă poate fi concepută ca o stare psihologică a unui subiect de drept considerat 

individual, stare care implică o anumită activitate a individului sau o atitudine pur 

intelectuală de ignorare sau eroare care poate fi apreciată etic şi pe baza căreia 

plecând de la o normă de drept, să se poată declanşa efecte juridice”22. 

De-a lungul timpului una dintre cele mai respectate şi des citate opinii a fost 

cea enunţată de către Dimitrie Gherasim în lucrarea “Buna-credinţă în raporturile 

juridice civile”23, lucrare în care autorul şi-a menţinut rezervele în a defini sintetic 

buna-credinţă şi a procedat spre a ilustra laturile şi funcţiile conceptului, susţinând 

                                                 
20 L. T. Paveliu, op. cit., p. 171. 
21 P. Anca, M. I. Eremia, op. cit., p. 52. 
22 C. Oprişan, Elementul de morală în conceptul de bună-credinţă, în S.C.J. nr. 1/1970, p. 50. 
23 D. Gherasim, op.cit., p. 34. 
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astfel că „prin această manieră analitică putem găsi puncte comune ale aplicaţiei 

bunei-credinţe, nu numai în diversele aplicaţii în dreptul civil, ci şi alte sisteme de 

drept unde buna-credinţă este fundamentată pe alte teorii”. 

Într-o lucrare recentă24 care tratează schimbările survenite cu prilejul intrării 

în vigoare a actualului Cod civil, Marilena Uliescu descrie buna-credinţă ca fiind 

„o noţiune complexă, ale cărei elemente componente, care nu sunt mereu prezente 

în diferitele aplicaţii ale acesteia, sunt în principal: intenţia dreaptă, diligenţa, 

liceitatea şi abţinerea de la cauzarea unui prejudiciu, care se manifestă în 

raporturile juridice sub forma (i) activităţii oneste, loiale şi de totală încredere 

reciprocă la încheierea actelor juridice în general şi (ii) credinţa eronată şi scuzabilă 

protejată ca atare de lege. 

Printre principalele obligaţii se regăsesc: înscrierea în registrul de comerţ, ţinerea 

unei evidenţe privind derularea afacerilor, efectuarea unor acte de publicitate privind 

bilanţul, lichidarea (falimentul) afacerii etc.25 Dar cea mai importantă reglementare care 

statorniceşte desfăşurarea raporturilor juridice de dreptul afacerilor, ni se pare cea 

inserată, în mod repetat, în noul Cod civil, şi anume buna-credinţă. „Orice persoană fizică 

sau persoană juridică trebuie să îşi exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile civile cu 

bună-credinţă, în acord cu ordinea publică şi bunele moravuri. Buna-credinţă se prezumă 

până la proba contrară”26. Părţile sunt libere să încheie orice contracte şi să determine 

conţinutul acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea publica şi de bunele 

moravuri”27, „Părţile au libertatea iniţierii, desfăşurării şi ruperii negocierilor şi nu pot fi 

ţinute răspunzătoare pentru eşecul acestora. Partea care se angajează într-o negociere este 

ţinută să respecte exigenţele bunei-credinţe. Părţile nu pot conveni limitarea sau 

excluderea acestei obligaţii. Este contrară exigentelor bunei-credinţe, între altele, 

conduita părţii care iniţiază sau continuă negocieri fără intenţia de a încheia contractul. 

Partea care iniţiază, continuă sau rupe negocierile contrar bunei-credinţe răspunde pentru 

prejudiciul cauzat celeilalte părţi. Pentru stabilirea acestui prejudiciu se va ţine seama de 

cheltuielile angajate în vederea negocierilor, de renunţarea de către cealaltă parte la alte 

oferte şi de orice împrejurări asemănătoare”28. 

Buna-credinţă nu este numai o obligaţie civilă, ci şi un principiu al dreptului 

comercial, alături de cele privind libertatea comerţului, concurenţa loaială, 

egalitatea juridică a părţilor şi libertatea convenţiilor consacrate în literatura de 

                                                 
24 Marilena Uliescu, Buna credinţă în noul Cod civil, Justiţie, stat de drept şi cultură juridică, 

Universul Juridic, Bucureşti, 2011, pp. 362-365. 
25 Dumitru Mazilu, Dreptul comerţului internaţional, Partea generală, Editura Lumina lex, Bucureşti, 

1999, p. 165. 
26 Art. 14. 
27 Art. 1.169. 
28 Art. 1.183. 
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specialitate29, principiu aflat şi în dezbaterile Organizaţiei Mondiale a Comerţului 

şi Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional, care au 

subliniat importanţa pe care acesta o are în finalizarea schimburilor de mărfuri şi 

servicii în condiţii reciproc avantajoase. 

La dezbaterile Comisiei Naţiunilor Unite de Drept Comercial Internaţional, 

cu sediul la Viena, au fost făcute două afirmaţii care au stârnit interes, fiind 

îndelung comentate. Prima se referea la „insistenţa fără precedent asupra bunei-

credinţe, frecvenţa ei tot mai mare în textele elaborate şi invocarea ei în practica 

relaţiilor comerciale, ceea ce nu demonstrează că a crescut gradul în care este 

respectată, ci, dimpotrivă, că este tot mai puţin respectată şi, nu de puţine ori, 

încălcată cu brutalitate, motiv pentru care s-a considerat că este necesară nu numai 

stipularea ei în texte, ci, îndeosebi, adoptarea de măsuri practice de aplicare. A 

doua remarcă a exprimat surprinderea şi nedumerirea că la Bucureşti, prin 

reglementările intrate în vigoare la 10 octombrie 2011, contractele comerciale au 

fost eliminate; secţiile comerciale ale instanţelor de judecată au fost desfiinţate, iar 

dreptul comercial a fost „topit” în nişte reglementări civile. Asemenea măsuri 

reprezintă cel puţin o eroare, în condiţiile în care dreptul comercial este o ramură 

modernă a sistemului de drept, iar relaţiile comerciale constituie cea mai dinamică 

componentă a dreptului internaţional contemporan30. 

Şi în literatura română de specialitate s-au acordat şi se acordă spaţii largi 

principiului bunei-credinţe, atrăgându-se atenţia asupra valenţelor sale nu numai 

morale, ci şi juridice, subliniindu-se că „dorinţa de îmbogăţire poate fi înţeleasă, 

dar că reaua-credinţă în tranzacţii trebuie descurajată şi eliminată, dreptul afacerilor 

trebuind să garanteze desfăşurarea raporturilor comerciale, a competiţiei fireşti 

între comercianţi, pe baza regulilor dreptului, justiţiei şi echităţii”31. 

Aşa cum am văzut, buna-credinţă este în acelaşi timp obligaţie şi principiu 

general care călăuzeşte atât procesul elaborării normelor dreptului afacerilor, cât şi 

pe acela al aplicării lor. În normele privind schimburile comerciale internaţionale şi 

în contractele privind tranzacţiile în acest domeniu se regăsesc stipulate şi 

răspunderile pentru încălcarea principiului bunei-credinţe. Legea română prevede 

în mod expres măsuri împotriva părţii care a acţionat cu rea-credinţă. Astfel, „dacă 

vânzătorul a vândut cu rea-credinţă fondul altuia el va fi dator să întoarcă 

cumpărătorului toate spezele ce va fi făcut, chiar şi cele de simplă plăcere”32. 

                                                 
29 D. Mazilu, op. cit., p. 85. 
30 Această din urmă remarcă a fost făcută de Domnul Prof. univ. dr. Dumitru Mazilu cu prilejul 

lansării lucrării sale „Tratatul privind Dreptul Comerţului Internaţional”, eveniment ce a avut loc la 

sediul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, în ziua de vineri, 10 februarie 2012. 
31 D. Mazilu, op. cit., p. 109. 
32 Codul civil, art. 1702. 

http://ujmag.juridice.ro/drept/drept-international-public-si-privat/tratat-privind-dreptul-comertului-international
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Totodată, „vânzătorul este supus la răspundere pentru viciile ascunse ale lucrului 

vândut dacă, din cauza acelora lucrul nu este bun de întrebuinţat, după destinaţia 

sa, sau întrebuinţarea sa e atât de micşorată încât de poate presupune că 

cumpărătorul nu l-ar fi cumpărat, sau nu ar fi dat pe dânsul ceea ce a dat, de i-ar fi 

cunoscut viciile”33. În noul Cod civil român sunt stipulate răspunderile pentru 

acţiunile de rea-credinţă, ceea ce obligă participanţii la schimburile comerciale să 

aibă o conduită corectă. În unele norme – fără a se califica actele sau faptele 

comise – rezultă din descrierea lor că sunt de rea-credinţă, stipulându-se răspunderi 

concrete pentru ele. Reglementările internaţionale definesc faptele de rea-credinţă 

şi stipulează răspunderi pentru comiterea lor. Aşa de pildă, Conferinţa de la 

Lisabona din 1958 a introdus în Convenţia de la Paris privind concurenţa neloială 

un text care defineşte acte şi fapte de rea-credinţă: „indicaţiile şi afirmaţiile a căror 

folosire, în exercitarea comerţului, este susceptibilă să inducă publicul în eroare, în 

ceea ce priveşte natura, modul de fabricare, caracteristicile, aptitudinea pentru 

întrebuinţare sau calitatea mărfurilor”34. Se înţelege că – aşa cum observa Paul 

Roubier – asemenea comportamente, ce vădesc reaua-credinţă a autorilor lor „au 

fost depistate din experienţa raporturilor juridice de comerţ internaţional. 

Sancţionarea lor s-a dovedit a fi necesară pentru a descuraja reaua-credinţă şi a 

garanta derularea corectă a contractelor profesioniştilor. 

Principiul bunei-credinţe este considerat a fi atât de important în relaţiile 

comerciale deoarece – mai mult decât în cazul celorlalte principii – pune în 

evidenţă valorile morale ale comportamentului participanţilor la aceste relaţii, 

adăugându-le răspunderilor juridice stipulate în aplicarea sa de către organele 

competente pentru crearea şi aplicarea dreptului afacerilor35. 

Desfăşurarea activităţii comerciale în condiţiile normale impune obligaţia pentru 

fiecare comerciant să acţioneze pentru atragerea clientelei, în limitele unei concurenţe 

licite, cu respectarea legii. De asemenea, avem în vedere şi obligaţia legată de 

reglementarea a regimului matrimonial al soţilor – regimul dotal, separaţia de 

patrimonii – care prin intrarea în vigoare a noului Cod civil, preia, în modalităţi vechi, 

realităţile economico-sociale de azi. Prin urmare, cele mai importante obligaţii ale 

comercianţilor – persoane fizice sau juridice – prevăzute în mod expres de lege, sunt:  

- desfăşurarea raporturilor juridice de drept comercial, cu bună-credinţă, 

în limitele unei concurenţe loiale; 

- înmatricularea în registrul comerţului înainte de începerea activităţii. 

Prin înregistrare se înţelege, potrivit dispoziţiilor art. 200 alin. 2 din noul Cod civil, 

„înscrierea, înmatricularea sau, după caz, orice altă formalitate de publicitate 

                                                 
33 Codul civil, art. 1672 şi urm.  
34 D. Mazilu, op. cit., p. 107. 
35 Idem. 



 

 

 
53 

prevăzută de lege, făcută în scopul dobândirii personalităţii juridice sau al luării în 

evidenţă a persoanelor juridice legal înfiinţate, după caz”; 

- în cursul exercitării comerţului, să ceară înscrierea în acelaşi registru a 

menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege36; 

- la încetarea comerţului, să ceară radierea din Registrul Comerţului; 

- întocmirea registrelor comerciale sau de contabilitate; 

- protecţia mediului. 

Pentru fiecare om de afaceri demnitatea, onoarea, curajul, sinceritatea, 

cinstea, dreptatea nu constituie numai imperative morale asupra cărora să opteze, ci 

obligaţii profesionale a căror încălcare se sancţionează. Astfel, aceste norme 

anterior morale, în acest moment au devenit norme de drept cu caracter juridic. 

Chiar dacă normele deontologice specifice oamenilor de afaceri nu sunt 

cuprinse în mod sintetic într-un cod deontologic, ele se regăsesc consemnate în 

diferite acte normative interne, iar o altă parte din acestea sunt păstrate şi transmise 

sub formă cutumiară din generaţii în generaţii. Principalele norme de conduită în 

afaceri au fost promovate cutumiar de generaţia mai în vârstă, tipul specific al 

acesteia creând uneori stări de conflict moral. Multe exigenţe morale s-au înscris în 

coduri sub forma unor imperative generale (imprecise) cărora li se pot da înţelesuri 

diverse. Însă cele mai multe din aceste norme morale nu sunt codificate, 

funcţionând încă în domeniul afacerilor, cutume, un amestec de vechi şi nou, un 

„cod moral la vedere” de suprafaţă, cel real fiind „în spate”. Toate acestea 

considerăm că duc la nevoia unor codificări ale normelor etice în domeniul 

afacerilor. 
 

Responsabilitate şi răspundere în afaceri 
 

În calitatea ei de marcă a umanului, responsabilitatea a avut întotdeauna un 

mare potenţial de legitimare. Nu se poate spune acelaşi lucru despre alte „mărci”, 

cum ar fi, de pildă, raţiunea (homo sapiens) sau activitatea productivă (homo 

faber). Spre deosebire de acestea, responsabilitatea legitimează în cel mai înalt 

grad: pentru ca un subiect să fie legitim nu este suficient să fie raţional (câte crime 

nu s-au înfăptuit "strict raţional" sau în numele Raţiunii?); nu este suficient să fie 

activ – productiv sau întreprinzător (câte nenorociri nu au avut drept cauză 

activitatea sau iniţiativa iresponsabilă a unuia sau altuia?). În schimb, a fi 

responsabil aproape că echivalează cu a fi legitim. De aici, imensa valoare socială a 

responsabilităţii. 

A trăi în societate înseamnă, la urma urmelor, a obţine recunoaşterea 

celuilalt. Încercând să identifice specificul umanităţii în raport cu animalitatea, 

Hegel arăta că o fiinţă este umană numai atunci când umanitatea ei se recunoaşte, 

                                                 
36 Art.1 din Legea nr.26/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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ca într-o oglindă, în umanitatea altuia. E drept, Hegel o spune într-un limbaj mult 

prea abstract: "Conştiinţa-de-sine este în sine şi pentru sine atunci când şi pentru 

aceea că ea este în şi pentru sine pentru altă conştinţă-de-sine; adică ea este doar ca 

ceva recunoscut" (Fenomenologia spiritului). 

Recunoaşterea este atât de legată de socialitate, încât se poate pune semnul 

egalităţii între progresul în umanizare şi evoluţia formelor de recunoaştere. Pe 

urmele lui Hegel, filosoful american Francis Fukuyama tocmai asta face: rescrie 

istoria umanităţii prin prisma "luptei pentru recunoaştere" (Sfârşitul istoriei şi 

ultimul om). Dar care este forma cea mai înaltă a recunoaşterii, dacă nu 

legitimitatea? Iată de ce afirmăm că potenţialul de legitimare pe care îl are 

responsabilitatea îi conferă acesteia o imensă valoare socială. Nu credem să mai 

existe vreo valoare etică la care să ne raportăm, fără ezitare, ca la o valoare socială. 

În cazul responsabilităţii, valoarea etică se transformă aproape în proporţie de 

100% în valoare socială. 

Mai mult ca niciodată, în lumea de azi nevoia de legitimare se manifestă ca 

afirmare a responsabilităţii sociale. Este valabil atât pentru indivizi, cât şi pentru 

organizaţii. De ce legitimitatea nu mai poate fi asigurată pe alte căi? Vom vedea în cele 

ce urmează că legitimarea indirectă, prin intermediul marilor ideologii, nu mai 

funcţionează. Locul ei este luat de legitimarea directă, de acţiunile prin care o persoană 

sau o organizaţie dovedeşte că este responsabilă – altfel spus, că se simte obligată faţă 

de soarta semenilor şi faţă de viitor – în cuvintele lui Hans Jonas, că are obligaţii şi faţă 

de "fiinţe care încă nu există" (Principiul responsabilitate, 1979). 

Avem de-a face tot cu o ideologie? Desigur! Noutatea fundamentală este că 

această ideologie nu mai coboară din "cerul tradiţiei culturale", cum plastic se 

exprimă Habermas (Probleme de legitimitate în capitalismul târziu); ea este 

produsă de fiecare subiect în parte – în cazul nostru, de fiecare organizaţie. Etica 

unei organizaţii din lumea noastră (de la filosofia corporatistă până la codurile etice 

corporatiste) nu mai este una de tip kantian, care coboară de la universal spre 

particular; ea va fi, de fiecare dată, un produs local – sau, ca să ne exprimăm mai 

clar, o "specialitate a casei". Sarcina ei cea mai dificilă este să urce de la particular 

la universal, adică să ofere indivizilor încorporaţi un Sens al Vieţii. 

În strânsa legătură cu conceptul de responsabilitate în exercitarea profesiei se 

află cel de responsabilizare, relaţia răspundere-responsabilizare fiind una extrem de 

complexă, incluzând guvernanţii aleşi, administraţia publică şi populaţia. 

Complexitatea sa este determinată de necesitatea ca oamenii de afaceri, ce compun 

comunitatea de afaceri, sa fie în mod simultan împuterniciţi (prin atribuirea 

răspunderii) şi constrânşi (prin mecanismele responsabilizării) la a-şi îndeplini 

obligaţiile specifice şi la a obţine rezultatele scontate prin activitatea ce o desfăşoară. 
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Dintr-o perspectivă generală, conceptul de responsabilizare desemnează 

obligaţia de a răspunde pentru modul de executare a responsabilităţilor asumate în 

exercitarea îndatoririlor. 

Răspunderea se referă la totalitatea competenţelor acordate în mod 

condiţionat oamenilor de afacerii pentru a-şi realiza scopurile propuse. 

Relaţia răspundere-responsabilizare este importantă pentru o bună 

convieţuire deoarece permite evaluarea eficienţei cu care administraţia publică 

asigura desfăşurarea activităţii întreprinzătorilor la potenţialul maxim, valorizează 

furnizarea produselor şi serviciilor, insuflă încredere în calitatea acestora şi 

responsabilitate pentru comunitatea deservită. 

Responsabilitatea socială a corporaţiilor reprezintă conceptul conform căruia 

afacerile contează pentru mai multi, nu doar pentru proprietarii lor. Argumentul 

este că, fiind atât de puternice, corporaţiile au datoria să-şi asume responsabilităţi 

sociale. Corporaţiile, deţinătoare a unor branduri de succes, trebuie conduse in 

beneficiul tuturor celor având interese în respectivele firme (stakeholders): clienţii 

lor, furnizorii, angajaţii şi comunităţile locale, la fel ca şi faţă de proprietari. 

Conducerea corporaţiei este încărcată cu o responsabilitate bazată pe credibilitate, 

faţă de toţi cei implicaţi. Asta înseamnă că responsabilitatea socială a corporaţiilor 

se află în strânsă legătură cu managementul brandurilor corporatiste, iar într-o lume 

care devine tot mai transparentă şi deschisă, o corporaţie nu se mai poate ascunde 

în spatele brandurilor ei şi soluţia nu este decât una singură: sprijinirea societăţii 

civile în efortul său de democratizare şi responsabilizare civică.  

Numai că există încă serioase probleme legate de percepţia asupra rolului pe care 

ar trebui să-l joace societatea civilă, precum şi a responsabilităţii sociale a corporaţiilor, 

care nu au conştientizat încă faptul că un brand de succes se poate construi şi susţine 

numai printr-o politică coerentă şi responsabilă în raport cu actorii societăţii civile. 

Ce este societatea civilă? Un concept confuz încă în mintea corporaţiilor! 

Organizaţiile societăţii civile sunt, într-un anumit sens, autonome în raport cu 

statul, reprezentând o multitudine de centre de putere, un sistem al puterilor 

nonstatale. Aceste forme de asociere realizate pe plan naţional sau local, având 

obiective politice, profesionale, culturale, religioase, morale, reprezintă nu numai 

cadrul de manifestare a drepturilor cetăţenilor, ci şi o contrapondere în raport cu 

forţa statului sau diversele combinaţii de interese ale instituţiilor politice oficiale. 

De aceea, putem considera societatea civilă ca fiind ansamblul formelor 

organizatorice nestatale, fundamentate pe dreptul constituţional de liberă asociere, 

prin care se exprimă public şi se încearcă promovarea în comun a unor interese 

specifice, economice, sociale, culturale, informaţionale, educative, profesionale. 

Şi totuşi, în cazul încălcării grave a normelor de drept intervine răspunderea, 

chiar cea mai gravă, penală, care potrivit unei părţi însemnate a doctrinei, se 
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constituie într-un veritabil drept penal al afacerilor. Cine răspunde pentru derularea 

afacerilor militare ilicite? Pot fi dreptul şi justiţia mijloace de prevenţie şi apoi de 

sancţionare a comportamentului ilicit în afacerile militare? În opinia noastră dreptul 

forţei trebuie înlocuit imediat cu forţa dreptului. Nu numai statele mari şi puternice 

să facă dreptul, iar cei mici şi neputincioşi să-l aplice!  

Iată de ce, vom vorbi în ultima parte a articolului despre rolul şi importanţa 

dreptului într-o lume de afaceri, inclusiv cele militare, din ce în ce mai globalizată. 
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AND MILITARY WAY OF THINKING 
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Rezumat: În înfruntarea dintre actorii raţionali este larg acceptată idea că armele 

nucleare nu pot fi utilizate, capacitatea militară de ofensivă este redusă, armele nucleare 

având doar rolul de descurajare. Descurajarea nucleară este bazată pe prezumţia că 

nimeni nu va îndrăzni vreodată să lovească primul, din cauză că răspunsul ar putea 

însemna anihilarea nucleară. Rolul principal pe care capacitatea nucleară îl joacă în 

ecuaţia de putere a devenit evident în doctrina Distrugerii Reciproc Asigurate (MAD), dar 

sfârşitul Războiului Rece a însemnat că MAD a devenit într-o largă măsură irelevantă. 

Astăzi, din ce în ce mai marea ameninţare reală generată de rachetele balistice a 

determinat realizarea complexelor de rachete antiaeriene având capacitatea de apărare 

antirachetă, cu SUA şi Rusia drept lideri în acest domeniu la nivel internaţional. În 

consecinţă, este oare posibil ca ecuaţia Războiului Rece să fi fost modificată de la un actor 

raţional – strategia de descurajare – sisteme ofensive (rachete balistice), la un actor 

iraţional – strategia de apărare – sisteme de protecţie (un scut împotriva rachetelor 

balistice), dar gândirea asupra pericolului fundamental generat de armele nucleare să nu 

facă progrese semnificative? 

Ceea ce ştiu cu siguranţă este faptul că sistemul strategic de apărare antirachetă 

este pe punctul de a deveni o realitate care va influenţa construcţia echilibrului de putere 

contemporan. 
 

Cuvinte-cheie: sistem de apărare antirachetă; forţe nucleare; rachete balistice; 

descurajare; echilibru strategic; securitate; distrugere reciproc asigurată; război rece. 

 

Abstract: It is largely accepted that, in the confrontation of rational actors, the 

nuclear arms cannot be used, the offensive military capacity is reduced, nuclear weapons 

having just a deterrent role. Nuclear deterrence is based on the presumption that nobody 

will ever dare to strike first because the response to that would mean nuclear annihilation. 

The main role that the nuclear capacity plays in the power equation became obvious with 

the Mutually Assured Destruction doctrine, but the end of the Cold War made the MAD in a 

large measure irrelevant. In the present-day, the more and more real threat generated by 

the ballistic missile have determined the establishing of anti-aerial missile complexes 
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having antimissile defense capacity, with the United States and Russia as leaders in this 

field at international level. In consequence, is it possible for the Cold War equation to have 

been modified from national actor – discouragement strategy (deterrence) – offensive 

systems (ballistic missiles) to irrational actor – defense strategy – protection systems (a 

shield against ballistic missile), but the thinking on the fundamental danger generated by 

nuclear weapons not to have gained significant progress? What we know for sure is that 

the strategic antimissile defense system is on the way of becoming a tangible reality that 

will influence the contemporary power equilibrium construction. 
 

Keywords: antimissile defense system, nuclear weapons, missiles ballistic, deterrent, 

equilibrium strategic, security, Cold War, Mutually Assured Destruction. 

 
a o sută de ani de la declanşarea Primului Război Mondial şi în 

condiţiile unui context internaţional problematic, se aduce tot mai mult 

în discuţie posibilitatea producerii unui conflict de proporţii, fiind reanalizate 

condiţiile care au generat, în 1914, conflagraţia ce avea să schimbe harta lumii, în 

ideea găsirii sau nu a unor similitudini cu ceea ce, în prezent, caracterizează 

interacţiunile din cadrul sistemului internaţional. 

De altfel, de ceva vreme, sunt voci care susţin că ne îndreptăm spre un 

conflict major, că ceasul ticăie (Fareed Zacharia), că a fost pornit cronometrul 

(Dimitri Medvedev) şi asta în condiţţile în care, cea mai mare parte a lumii 

civilizate  este binecuvântată  cu inconştienţă (F. William Engdahl) sau, pur şi 

simplu, nu  vrea să audă zgomotele războiului (Henry Kissinger). 

Există opinia potrivit căreia, declanşarea unui al treilea război mondial a fost 

împiedicată vreme de ceva ani printr-o distrugere reciproc asigurată. Deţinerea, 

într-un mod calculat şi raţional, de arme nucleare de către SUA şi URSS fiind 

considerată a fi fost, potrivit teoriei descurajării, suficientă pentru ameninţarea 

adversarului şi ţinerea lui la distanţă, deşi reversul a presupus o cursă a înarmării 

fără precedent. 

Între timp, ecuaţia veche a războiului rece s-a complicat: mai multe state 

raţionale au intrat în joc alături de actori iraţionali, au fost elaborate noi strategii 

de descurajare şi apărare, s-au construit sisteme perfecţionate defensive – apărarea 

antirachetă – alături de cele ofensive, însă, în materie de cooperare şi dialog, 

progresele au rămas timide, iar cadrul legislativ necesar soluţionării neînţelegerilor 

a îngheţat la nivelul anilor în care s-a mizat pe raţionalitatea a doar două 

superputeri nucleare. În pofida unor lecţii ale trecutului, precum şi a faptului că 

implică sume enorme de bani şi eforturi considerabile, statele lumii sunt 

preocupate, în continuare, de obţinerea şi perfecţionarea armelor nucleare şi de 

conferirea acestora unui rol semnificativ în politicile de securitate: atât timp cât 

praful de puşcă al forţelor nucleare strategice, create cu multă muncă de taţii şi 
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bunicii noştri, rămâne uscat, nimeni nu va îndrăzni să iniţieze o agresiune de 

amploare asupra noastră1. 

La începutul acestui an, Centrul James Martin pentru Studii de Neproliferare 

a dat publicităţii un studiu bazat pe proiecţiile bugetare guvernamentale, conform 

căruia SUA vor cheltui, în următorii 30 de ani, o sumă estimată la un trilion de 

dolari pentru întreţinerea arsenalului nuclear, ceea ce va atinge un nivel comparabil 

cu perioada Regan de dezvoltare a forţelor nucleare. În opinia unuia dintre autori, 

John B. Wolfsthal, director adjunct al centrului şi fost consilier pe domeniul 

nuclear al vicepreşedintelui Joseph Biden, în acest fel, din punct de vedere strategic 

şi financiar, SUA va trebui să facă faţă unei provocări enorme, în timp ce 

decidenţilor le lipseşte informaţia necesară unor decizii adecvate, aducând la un 

nivel de risc atât descurajarea nucleară, cât şi viitorul reducerii armelor nucleare2. 

Tensiunile americano-ruse generate de situaţia din Ucraina au oferit 

contextul pentru ca fostul vicepreşedinte Dick Cheney şi congresmenii republicani 

să aducă în discuţie necesitatea adoptării unei poziţii de apărare robuste faţă de 

Rusia şi a restabilirii programului de apărare antirachetă demarat în timpul 

mandatului lui G.W.Bush, care prevedea amplasarea unor elemente ale scutului 

antirachetă pe teritoriul Poloniei şi al Republicii Cehe. Acţiunile agresive ale 

Federaţiei Ruse în Ucraina au făcut ca NATO să suspende activităţile Consilului 

NATO-Rusia şi consultările la nivel de oficiali civili şi militari şi au determinat 

declaraţii potrivit cărora SUA nu vor mai continua să implice Rusia în negocierile 

din domeniul apărării antirachetă. 

Cu toate că, la nivel oficial încă se manifestă bune intenţii, fie vizând 

menţinerea arsenalelor la un anumit nivel, fie încercând resetarea relaţiilor, printre 

declaraţiile care se referă la prezervarea securităţii şi la descurajarea unor acţiuni 

iresponsabile, îşi fac loc temeri: dacă sistemul antirachetă pe care îl dezvoltă 

NATO/SUA nu numai că nu va reuşi să oprească Iranul, dar va genera şi o sporire 

a potenţialului militar al unor state precum China, India, Pachistan? Dacă acelaşi 

sistem, departe de a fi susţinut resetarea relaţiilor SUA-Rusia va sfârşi prin a 

periclita dramatic raporturile dintre cele două ţări? Şi, în final, nu cumva există 

posibilitatea conturării unui bloc strategic, a unei alianţe militare China-Rusia-Iran, 

ca reacţie la demersurile NATO/SUA? 

O atare punere a problemei pare îndreptăţită câtă vreme un şef de stat, 

principală putere nucleară, susţinea în campania electorală că o garanţie împotriva 

distrugerii balanţei globale de forţe poate fi ori crearea unui sistem de apărare 

antirachetă propriu extrem de costisitor şi deocamdată ineficient, ori, ceea ce este 

                                                 
1 Vladimir Putin, Să fim puternici e o garanţie a securităţii naţionale pentru Rusia, Rossiiskaia gazeta. 
2 Cns.miis.edu/trillion_dollar_nuclear_triad. 
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mai productiv, capacitatea de penetrare a oricărui sistem de apărare antirachetă 

şi protejarea potenţialului de răspuns3. 

Cum percepe, în fapt, Federaţia Rusă demersurile SUA de dezvoltare a 

apărării antirachetă? 

Ideea principală în jurul căreia se ridică întreaga argumentaţie a autorităţilor 

de la Kremlin este aceea că sistemul european de apărare antirachetă desfăşurat de 

SUA este îndreptat împotriva Rusiei, în sensul că acesta ar putea să constituie, până 

la sfârşitul deceniului, o ameninţare pentru forţele strategice de disuasiune nucleară 

ale acestei ţări, distrugând echilibrul militar şi politic reglat timp de decenii4. 

Crearea sistemului strategic de apărare antirachetă va conduce la o rupere a 

echilibrului de forţe, în apărarea Rusiei existând o anumită linie roşie în legătură 

cu care nu poate fi vorba de niciun compromis.5 De asemenea, există opinia că 

radarele care vor fi staţionate în apropierea Rusiei şi sistemele de apărare 

antirachetă vor acoperi teritoriul rus până la Ural şi, astfel, vor identifica locurile în 

care sunt amplasate forţele nucleare terestre. 

Din punctul de vedere al Moscovei, cooperarea a fost şi este afectată de paşii 

concreţi făcuţi de SUA în dezvoltarea sistemului, un demers realizat independent 

de evoluţia ameninţărilor reale cu rachete şi fără a angrena Rusia într-un dialog 

constructiv pe această temă: semnarea acordului cu România privind amplasarea la 

fosta bază aeriană Deveselu a sistemelor antirachetă, amplasarea în Turcia a 

radarului american antirachetă, legalizarea acordului cu Polonia din 2008, privind 

desfăşurarea rachetelor SM 3, precum şi protocolul adiţional americano-polonez 

privind amplasarea de interceptori la baza Redzikowo – toate realizate pe parcursul 

a trei zile consecutive în septembrie 2011. În plus, din acest an, în Spania, la baza 

navală Rota, este prezentă prima navă din cele patru distrugătoare din clasa Arleigh 

Burke, dotate cu sistemul Aegis şi rachete antibalistice.  

Pentru Moscova, această creştere semnificativă a potenţialului de apărare 

antirachetă al SUA în zona europeană reprezintă materializarea rapidă şi 

sistematică a unei strategii în cadrul căreia demersurile europene reprezintă doar 

verigi ale unei viitoare apărări antirachetă globale. Elemente antirachetă au fost 

implementate, de pildă, în zona Pacificului, unde Coreea de Sud şi Japonia sunt 

deţinătoare ale sistemului antirachetă Aegis, Tokyo mergând până la a-şi modifica 

legislaţia pentru a-i permite utilizarea unor astfel de rachete şi în alte regiuni ale 

                                                 
3 Vladimir Putin, Rossiiskaia Gazeta, 27.02.2012.  
4 Serghei Lavrov, discurs la Institutul de Stat pentru Relaţii Internaţionale din Moscova, interfax.ru, 

01.09.2011, Vladimir Putin, Moskovskie Novosti, 27.02.2012. 
5 Anatoli Antonov, ministrul rus adjunct al Apărării, conferinţă de presă la Moscova, Agerpres, 

27.09.2011. 
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lumii, inclusiv ca parte a sistemului european de apărare antirachetă.6 De altfel, SUA 

nu au făcut niciun secret din dezvoltarea de scuturi regionale, atât în Asia cât şi în 

Orientul Mijlociu, pe modelul european al apărării antirachetă, scopul declarat fiind 

acelaşi, al contracarării ameninţărilor percepute dinspre Iran şi Coreea de Nord,. 

În interpretarea Rusiei este vorba însă de crearea de alianţe, iar poziţiile 

diferite au afectat şi minima cooperare realizată în domeniu, Rusia continuând să 

susţină ideea unui sistem de apărare antirachetă sectorial7, în cadrul căruia Alianţa 

ar trebui să garanteze distrugerea rachetelor lansate spre obiective ale Federaţiei 

Ruse şi care ar putea survola zona de răspundere a NATO, iar Rusia ar avea acces 

la butonul roşu al scutului.  

Mai mult, Federaţia Rusă solicită garanţii juridice potrivit cărora apărarea 

antirachetă din Europa nu va fi îndreptată împotriva sa, ceea ce SUA refuză să 

acorde. Aceste garanţii ar trebui să fie serioase, în scris, clare, “pe hârtie”, solide, 

maxime pentru securitatea Rusiei, să certifice faptul că potenţialul apărării 

antirachetă va fi cu adevărat adecvat obiectivelor declarate şi nu va afecta 

echilibrul mondial şi regional. Ca dovadă că proiectul este într-adevăr menit să 

contracareze acele ameninţări care ar putea veni din afara spaţiului euroatlantic, 

garanţiile ar trebui să cuprindă, printre altele, informaţii despre configurarea 

sistemului, localizarea bazelor, viteza interceptărilor şi să fie date sub forma unui 

acord internaţional bazat pe criteriile securităţii Federaţiei Ruse. 

Solicitarea de garanţii s-a făcut în repetate rânduri, cu sublinierea faptului că, 

în cazul în care ele nu vor fi primite, Rusia nu va mai avea altă ieşire din situaţie 

decât adoptarea unor decizii tehnico-militare corespunzătoare. Cele mai plastice 

descrieri ale posibilelor reacţii ale Rusiei aparţin fostului reprezentat rus la NATO, 

vicepremierul Dimitri Rogozin, cel care s-a declarat adeptul înarmării până în 

dinţi, ca răspuns la amplasarea scutului antirachetă. În condiţile evoluţiei 

nefavorabile pentru ea, Rusia îşi rezervă dreptul nu numai să renunţe la viitorii paşi 

din domeniul înarmării şi controlului armamentului, ci şi, dată fiind legătura dintre 

armamentele strategice de ofensivă şi cele de defensivă, să se retragă din tratatul 

START.  

Dacă NATO îşi va îmbunătăţi scutul, Rusia trebuie să-şi ascută săbiile8, iar 

replica va fi una asimetrică, inteligentă, menită să compenseze breşa făcută de 

apărarea antirachetă în sistemul rus de securitate. Erau declaraţii cu aproape trei ani 

înainte de evenimentele din Crimeea şi tot atunci, în mesajul adresat la final de 

mandat, preşedintele Dimitri Medvedev făcea cunoscută cu multă rigoare, 

                                                 
6 Ministrul adjunct de Externe Serghei Riabkov, la finalul unei runde de consultări cu omologul 

nipon, Koro Besse, Agerpres, 04.04.2012. 
7 Idee avansată de Dimitri Medvedev la Summitul Nato de la Lisabona din 2010. 
8 Dimitri Rogozin, Der Spiegel, 5.12.2011. 
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cetăţenilor ruşi şi nu numai lor, adoptarea unor decizii determinate de evoluţia 

situaţiei, printre care: amplificarea apărării forţelor strategice nucleare, înzestrarea 

rachetelor balistice strategice cu complexe superioare de străpungere a scutului 

antirachetă şi cu noi blocuri de luptă de înaltă eficienţă, elaborarea de măsuri 

pentru distrugerea, în caz de necesitate, a mijloacelor de comandă ale sistemului de 

apărare antirachetă. 

Cel care i-a urmat în funcţie a fost şi mai explicit, susţinând că Rusia nu 

numai că nu va renunţa la potenţialul de disuasiune strategică, dar îl va şi 

consolida, fiind necesare nu numai metode diplomatice şi economice, ci şi 

dezvoltarea potenţialului militar în vederea creării unui nou sistem mondial, care să 

aibă ca principii de bază caracterul indivizibil al securităţii pentru toate statele, o 

securitate globală, ce poate fi asigurată doar împreună cu Rusia şi nu prin încercări 

de diminuare a capacităţii sale de apărare. Aceasta ar fi o politică în conformitate 

cu realitatea geopolitică contemporană, opusă viziunii de bloc a SUA/NATO, care 

presupune desfăşurarea de noi elemente ale infrastructurii militare şi planuri de 

creare a sistemului de apărare antirachetă. 

Vladimir Putin şi-a reluat punctul de vedere, recent, la reuniunea Consiliului 

de Securitate al Federaţiei Ruse, afirmând că Moscova va reacţiona în mod adecvat 

la extinderea infrastructurii militare a NATO şi a sistemului apărarăii antirachetă, 

considerat o parte componentă al sistemului ofensiv al SUA adus la periferie.9 

De cealaltă parte, NATO a propus Rusiei un nivel fărăr precedent de 

transparenţă şi cooperare şi, cel puţin la acea vreme10, SUA era dispusă să ofere 

Moscovei asigurări scrise că scutul antirachetă din Europa nu este îndreptat 

împotriva Rusiei. Acestea ar fi fost asigurările maxime, fără semnarea niciunui 

document cu putere juridică, la nivel NATO considerându-se că au fost oferite 

Rusiei garanţii suficiente încă din 1997, când a fost semnat Actul fundamental 

Rusia-NATO, Alianţa nefiind, însă, pregătită, cel puţin deocamdată, să ofere 

garanţii juridice privind faptul că sistemul de apărare antirachetă nu e orientat 

împotriva Rusiei. 

În calitate de membru al NATO şi, de asemenea, partener strategic al SUA, 

pentru România, prezenţa Aegis Ashore la Deveselu poate însemna consolidarea 

securităţii naţionale, prin protejarea teritoriului şi, indirect, prin rolul de 

descurajare. România e implicată în faza a II a sistemului de apărare împotriva 

rachetelor balistice, ceea ce presupune găzduirea la baza militară de la Deveselu, a 

24 de interceptori tereştri, fără încărcătură explozibilă, şi a unui sistem destinat 

dirijării lor. Proiectul este în această etapă unul bilateral, dar el constituie 

                                                 
9 Kremlin.ru 
10 James Appathurai, reprezentat special al secretarului general NATO pentru Caucaz şi Asia 

Centrală, 2011. 
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contribuţia SUA şi a României la sistemul NATO de apărare antirachetă, intrarea 

în funcţiune a componentelor de la Deveselu însemnând atingerea Capabilităţii 

Operaţionale Iniţiale a sistemului NATO de apărare împotriva rachetelor balistice. 

Deşi în Acordul din 13 noiembrie 2011, de altfel primul document juridic bilateral 

care face menţiunea parteneriatului strategic cu SUA, nu s-a pus problema instalării 

şi a unui radar în România, în urmă cu câteva săptămâni, generalul Philip 

Breedlove, comandantul Forţelor Aliate din Europa (SACEUR), în acelaşi timp şi 

comandantul Forţelor SUA în Europa (EUCOM), făcea referire la o astfel de 

posibilitate: în curând, după radarul din Turcia, de la Malatya, un radar va fi 

construit în România, un altul în Polonia11. 

Când se analizează avantajele implicării României, se face referire la plus de 

securitate şi la asumarea angajamentelor faţă de aliaţi, de cealaltă parte, criticii 

aducând în discuţie plasarea României pe o hartă a posibilelor ţinte ale unor 

organizaţii teroriste şi deteriorarea relaţiilor, mergând până la generarea unor 

reacţii, cu Rusia. 

Ceea ce reprezintă, în fapt, o punere în context a celor două puncte de vedere 

diferite cu privire la apărarea antirachetă: o componentă strategică majoră menită 

să înlăture ameninţări reale la adresa SUA şi aliaţilor săi sau un sistem menit să 

pericliteze echilibrul strategic, o piedică în materializarea planului de resetare a 

relaţiilor SUA-Federaţia Rusă. 

Susţinătorii distrugerii reciproc asigurate consideră că aceasta şi-a îndeplinit 

menirea în condiţiile existenţei a doi actori raţionali, pentru care utilizarea armelor 

nucleare era de neconceput, însă, odată cu sfârşitul războiului rece, într-o lume 

multipolară, în care proliferează puterile nucleare şi actorii iraţionali – fanatici 

religioşi şi lideri iresponsabili – aceasta a devenit irelevantă. 

Întrebarea este dacă locul în ecuaţie a fost luat de apărarea reciproc 

asigurată, dacă dezvoltarea sistemelor de apărare antirachetă va fi în măsură să 

realizeze, cu acelaşi succes, al împiedicării unui dezastru, echilibrul realizat 

anterior de armele nucleare. Arme care nici ele nu au părăsit masa de joc. 

Cert este că sistemul de apărare antirachetă de nivel strategic este pe cale de 

a deveni o realitate tangibilă în formularea echilibrului de putere contemporan, 

evoluţiile acestuia urmând să genereze efecte majore la nivelul modului în care 

fiecare actor internaţional îşi va formula percepţia ecuaţiei de securitate. 

 

                                                 
11 http://www.hurriyetdailynews.com/2.08.2014 
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CONFLICTELE ÎN MEDIUL DE SECURITATE INTERNAŢIONAL 

 

CONFLICTS INSIDE THE INTERNATIONAL SECURITY 

ENVIRONMENT 

 
Locotenent drd. Sînziana-Florina IANCU* 

 

Rezumat: Conflictul se prefigurează ca fiind parte intrinsecă a ontologiei, având un rol 

important în procesul evolutiv. Am putea spune că acesta este chiar omniprezent, îl putem observa 

pretutindeni şi oricând, pornind de la conflictul de idei şi ajungând până la conflictul armat. 

Conflictul este o parte din noi, iar fără el, nu ne-am putea raporta unii la alţii. Unele conflicte sunt 

constructive, însă altele pot produce pagube şi consecinţe negative pe termen lung. Cu toate 

acestea, de-a lungul istoriei umane, conflictele au fost adesea necesare în stabilirea ierarhiei 

mondiale şi în direcţionarea şi organizarea societăţii, indiferent de natura acesteia. 
 

Cuvinte-cheie: conflict; consecinţe; societate; internaţional; mediu de securitate. 

 

Abstract: Conflict is looming as an intrinsic part of ontology, with an important role in the 

evolutionary process. We could say that conflict is quite pervasive, because we can see it 

everywhere and anytime, starting with the conflict of ideas and reaching the armed conflict. 

Conflict is a part of us, and without it, we would not be able to relate to one another. Some 

conflicts are constructive, but others can cause damage and long-term negative consequences. 

However, throughout human history, conflicts were often necessary in establishing the global 

hierarchy and in the processes of directing and organizing the society, regardless of its nature. 
 

Keywords: conflict; consequences; society; international; security environment. 

 

 

Introducere 
 

onflictele au condus la multiple metamorfoze în relaţiile internaţionale 

generând, uneori, stări de instabilitate.  

Un mediu de securitate stabil presupune inexistenţa conflictelor cu alţi actori 

internaţionali sau naţionali, asigurarea protecţiei societăţii până la nivel de individ 

prin respectarea tuturor drepturilor omului, satisfacerea nevoilor şi necesităţilor 

populaţiei şi facilitarea accesului la informaţie şi tehnologie prin crearea unui 

regim transparent şi echitabil bazat pe valori şi  reguli.  

                                                 
* iancu_sanziana@yahoo.com, 0720129321 
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În cadrul mediului internaţional de securitate, cunoaşterea factorilor de risc 
şi a posibilelor vulnerabilităţi la adresa naţiunilor poate facilita prevenirea unor 
potenţiale crize şi întreprinderea măsurilor necesare în contextul unei eventuale 
escaladări a conflictelor.   

 

Importanţa conflictului în viaţa individului  
 

Crizele, conflictele şi războiul sunt parte a vieţii sociale umane. Astfel, criza 

nu este percepută, în mod automat, drept o fatalitate, ci poate fi privită ca o realitate 

socială, politică, economică, informaţională şi militară care poate fi controlată, 

ameliorată şi chiar prevenită1. 

Conflictul poate fi privit în cadrul unor etape care generează anumite cursuri 

de acţiune (v. Fig. 1). 

Cursul de acţiune numărul 1 

Etapa de conflict nr.1: ameninţări, intimidare, negocieri (este momentul 

când apare criza); 
Etapa de conflict nr.2: înarmare, război. 

Cursul de acţiune numărul 2 

Etapa de conflict nr.1: ameninţări, intimidare, negocieri (este momentul 

când apare criza); 

Menţinerea etapei de conflict nr.1: stare de alertă, divergenţe de opinie, 

acţiuni provocatoare (criza continuă şi se prelungeşte). 

Cursul de acţiune numărul 3 

Etapa de conflict nr.1: ameninţări, intimidare, negocieri (este momentul 

când apare criza); 
Eliminarea etapei de conflict nr.1: abordarea unei traiectorii comune, 

discuţii şi acţiuni diplomatice, decizii care să conducă spre situaţii în care toate 

părţile implicate sunt avantajate (situaţii de tip „win-win”).    
 

 
 

Fig. 1 – Cursuri de acţiune ale conflictului 

                                                 
1 Mircea, Mureşan; Gheorghe, Văduva, Crisis, Conflict, War, în revista „Strategic Impact”, Editura 

Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007, p. 106.  
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Conflictul trebuie înţeles şi dincolo de forma unor violenţe fizice, adică în 

plan teoretic – conflict de idei, de interese. Momentul de conflict poate apărea 

atunci când interesele mai multor părţi afectează interesele altor părţi. Atunci, 

trebuie instituite metode de soluţionare a conflictului, fie prin crearea unui conflict 

armat, dacă ne referim la spectrul militar, fie prin crearea unor compromisuri.  

O parte dintre ameninţările la adresa securităţii regionale şi mondiale sunt 

reprezentate, pe lângă conflictele armate, şi de conflictele pentru resurse, 

problemele populaţiei, precum condiţiile de trai precare, rata de viaţă scăzută, şi 

problemele mediului înconjurător, precum poluarea, dezastrele ecologice etc., care 

constituie factori de destabilizare.  
 

Prevenirea – factor esenţial de evitare a conflictului 
 

Dintotdeauna, cea mai bună soluţie a fost considerată ca fiind prevenţia, şi 

nu corectarea. Cu alte cuvinte, este mai eficient ca un conflict să fie anticipat şi, 

chiar prevenit, decât o pace reconstruită şi menţinută sub arme.    

Modalităţile de prevenire şi contracarare a agresiunilor de orice natură se 

bazează pe elaborarea unor strategii de securitate, care nu trebuie să încalce dreptul 

la viaţa privată şi de familie (prevăzute în cadrul articolului numărul 8 din Titlul I 

al Convenţiei Europene2). Astfel de cazuri au fost, de-a lungul timpului, raportate 

în mass-media internaţională, privind situaţia ascultării convorbirilor telefonice, de 

către autorităţi specializate ale statului american. Unul dintre motivele cele mai des 

                                                 
2 „Right to respect for private and family life: 

1. Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his 

correspondence.  

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such 

as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national 

security, public safety or the economic wellbeing of the country, for the prevention of disorder or 

crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of 

others.”. (http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/005.htm; 

http://www.hri.org/docs/ECHR50.html; http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf - 

accesate la data de 30.05, orele 14 :20).  

„ Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie:  

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 este în conformitate cu legea şi este necesar în vederea asigurării securităţii naţionale, siguranţei 

publice sau a bunăstării economice a ţării, pentru apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, 

protejarea sănătăţii şi a valorilor morale sau pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor.”. 

(http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/005.htm; 

http://www.hri.org/docs/ECHR50.html; http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf - 

accesate la data de 30.05, orele 14 :20).  
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invocate de executivul american a presupus căutarea scurgerilor de informaţii şi 

identificarea de piste privind potenţiale ameninţări la adresa statului american. În 

acest sens, a fost deschisă şi ancheta asupra lui Edward Snowden, care a oferit 

informaţii presei despre practicile de supraveghere ale serviciului de informaţii 

american. În 2012, Departamentul Justiţiei americane a confiscat înregistrările 

convorbirilor telefonice a peste 100 dintre jurnalişti, pe o perioadă de două luni. 

Motivele ar fi constat în faptul că anchetatorii americani căutau circumstanţele 

scurgerii de informaţii aflate la originea unei operaţiuni a CIA în Yemen, care ar fi 

împiedicat în primăvara anului 2012 un complot al grupării teroriste Al-Qaida. Cu 

toate acestea, au fost şi cazuri când ascultarea telefoanelor a fost interpretată sub 

formă de spionaj. La data de 24 octombrie 2013, ministrul german al Afacerilor 

Externe, Guido Westerwelle, l-a convocat pe ambasadorul american la Berlin în 

vederea oferirii de informaţii cu privire la interceptarea celularului aparţinând 

cancelarului Angela Merkel de către serviciile secrete americane.  

În contextul ameninţărilor existente pe plan mondial, statele îşi rezervă 

dreptul de a acţiona prin orice metode legale (şi, uneori, informale, ascunse şi 

ilicite) în vederea anticipării şi prevenirii unor activităţi care pot să afecteze 

valorile şi normele de drept internaţional. Având în vedere dinamismul şi 

instabilitatea mediului de securitate internaţional, generate de permanenta 

competiţie între state, de maratonul pentru resurse şi dorinţa de asigurare a 

supravieţuirii propriilor cetăţeni, valori şi interese, s-au dezvoltat aşa-numitele 

strategii şi politici previzionale. Prin acestea, decidenţii îşi pot forma anumite 

concepţii privind poziţia pe care statul/organizaţia o ocupă pe scara ameninţărilor 

şi pot întreprinde măsuri eficiente într-un timp oportun, putând acţiona inclusiv la 

nivel preemptiv. Astfel, în demersul gestionării conflictelor (v. Fig.2), o etapă 

semnificativă este aceea a prevenirii lor. Acest proces are loc în urma altei etape, 

aceea de prevedere sau anticipare. În opinia profesorului Aurel V. David3, 

prevenirea conflictelor îndeamnă stabilirea a două direcţii:  
o cunoaşterea şi prevenirea comportamentului indezirabil din interiorul 

sistemului de reglementări internaţionale; 

o restricţionarea comportamentului conflictual în anumite limite, bine 

definite, de acţiune permisibilă.  

Prevenirea conflictelor, în acest context, presupune, de fapt, luarea măsurilor 

necesare împiedicării generării unui conflict. Această acţiune de prevenire este 

                                                 
3 Aurel V., David, Doctrine, Politici şi Strategii De Securitate, Editura Fundaţiei România de Mâine, 

Bucureşti, 2008, p. 299.  
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creată în urma rezultatelor unei analize a situaţiei de ansamblu, care a dezvoltat 

anumite prognoze şi a ajuns să anticipeze/prevadă viitoarele ameninţări. Cu alte 

cuvinte, prima etapă în gestionarea conflictelor este aceea de apreciere/filtrare şi 

conectare a informaţiilor culese din diferite medii, a doua etapă constă în 

elaborarea unor previziuni/predicţii/prognoze/anticipări, a treia etapă constă în 

prevenirea/prevenţia prin întocmirea şi luarea de măsuri specifice, a patra etapă 

este aceea de evitare a conflictului prin utilizarea de diferite mijloace, tehnici, 

strategii diplomatice, următoarea etapă priveşte reglementarea conflictului, prin 

aplicarea normelor corespunzătoare, iar a şasea etapă constă în soluţionarea 

conflictului prin găsirea şi trasarea unor condiţii şi direcţii de lucru comune, care să 

avantajeze toate părţile sau prin ofensiva uneia sau a tuturor părţilor implicate şi 

declarare de război sau invazie.  Indiferent ce soluţii sunt admise, dezirabile sau 

indezirabile, conflictul îşi găseşte o finalitate, mai devreme sau mai târziu, 

exceptând, totuşi, aşa-numitele „conflicte îngheţate”.  

 

 
 

Fig. 2 – Etapele gestionării conflictului 
 

Potrivit relatărilor profesorului Aurel V. David, în cartea „Doctrine, Politici şi 

Strategii de Securitate”, odată cu declanşarea ofensivei împotriva fenomenului terorist, 

ulterior atentatului de la 11 septembrie 2001, preşedintele SUA, George W.Bush, a 
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combinat semnificaţia termenilor de „prevention4” şi „preemption5” într-unul singur, 

atribuindu-i ambele sensuri: „pre-emption”6. Astfel, s-a urmărit elaborarea unei 

„strategii preemptive”, în ce priveşte căutarea, urmărirea şi eliminarea teroriştilor şi a 

organizaţiilor care îi sprijină, înainte ca aceştia să acţioneze. Strategia presupune, mai 

exact, exterminarea oricăror surse considerate ca fiind teroriste, în cazul în care se 

anticipează evoluţia unor acţiuni aparţinând acestora, care să perturbe sau să fie în 

detrimentul intereselor naţiunii în consecinţă. „Acţiunea preemptivă semnifică acţiunea 

militar-informaţională agresivă, prin care se utilizează forţa în scopul protecţiei de sine 

în faţa unei ameninţări potenţiale la adresa intereselor de securitate. Ea poate fi aplicată 

doar de către actorii care dispun de mare putere (informaţie, resurse materiale şi forţă), 

fără să se ţină seama de normele internaţionale în domeniul conflictelor armate.”7. 

Chiar şi astfel, acest tip de strategie trebuie încadrat în anumite limite legislative şi 

morale. Din perspectiva intereselor de securitate, se consideră că preempţiunea se poate 

aplica în următoarele cazuri8: 

 acţiunile statului care urmăreşte aplicarea strategiei de preempţiune nu 

urmăresc protecţia anumitor scopuri de formă imperialistă sau a unor bunuri 

însuşite în cadrul sau în urma unui război de agresiune; 

 s-au descoperit informaţii şi surse care atestă faptul că agresorul deţine 

mijloacele necesare şi intenţionează să instige sau/şi să pornească o agresiune 

asupra unui stat; 

 există argumente şi informaţii suficiente şi clare conform cărora 

declanşarea unui război este iminentă şi apropiată; 

 ameninţările existente se pot materializa în situaţia în care nu se 

întreprind acţiuni de anihilare a acestora. 

Cu toate acestea, trebuie luat în considerare faptul că această strategie nu 

este validată de către Charta ONU sau de legislaţia internaţională. Astfel, în cazul 

unui conflict generat de către un stat/organizaţie împotriva altui stat, fără ca cel din 

urmă să fie de acord, se impune întrunirea reprezentanţilor CS al ONU pentru 

asigurarea limitării uzanţei de forţă9. Din păcate, însă, uneori, această „strategie 

preemptivă” poate deveni un pretext al intereselor agresive şi expansioniste. 

                                                 
4 „Prevenire”.  
5 „Preempţiune” – dreptul de a cumpăra, achiziţiona sau a intra în posesie (în particular, al 

Administraţiei de Stat) înaintea oricăror altor părţi.  
6 Aurel V., David, op.cit., p. 308.  
7 Aurel V., David, op.cit., p. 308 apud Ionel, Cloşcă, Conflictele armate şi căile soluţionării lor, 

Editura Militară, Bucureşti, 1982, p.308.  
8 Ibidem op.cit., loc.cit.  
9 Ibidem, p. 310.  
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Concluzii 
 

Procesele care afectează componenta socială a mediului de securitate sunt 

generate de riscuri şi ameninţări care produc fenomene socio-politice dezorganizante, 

care deteriorează scopurile şi valorile naţionale şi individuale, şi amplifică necesităţile 

mediului de securitate. 

În afara unor măsuri rapide şi eficiente, riscurile existente conduc, inevitabil, 

la apariţia unor crize, poate chiar conflicte. În acest fel, mediul de securitate este 

supus unor provocări de genul conflictelor şi crizelor de orice natură, fiind necesare 

soluţii de prevenţie sau de de-escaladare a conflictelor. Modalitatea de gestionare a 

unui conflict sau a unei crize constă atât în elaborarea unor politici interne de 

securitate ferme, în concordanţă cu toate domeniile statale şi cu nevoile populaţiei, 

cât şi în dezvoltarea şi promovarea relaţiilor de cooperare cu alte state. Riscurile şi 

ameninţările vizează, în ultimă instanţă, individul. Rolul primordial al securităţii 

este acela de a asigura existenţa indivizilor care o determină. Fără oameni, 

conceptul de securitate nu ar mai exista. Altfel spus, obiectivul principal este cel de 

protejare a omului ca fiinţă umană. Dacă oamenii – membri ai unei societăţi se 

confruntă cu greutăţi în a-şi asigura propria existenţă, securitatea slăbeşte, iar statul 

– garantul securităţii, se poate afla în situaţia de a dispărea.  

Cunoaşterea culturii şi mediului celorlalţi actori poate însemna şi 

descoperirea anumitor vulnerabilităţi pe care aceştia le pot avea. Odată cu 

identificarea vulnerabilităţilor, este mult mai uşoară anticiparea anumitor 

ameninţări sau crize care pot afecta fie propriile interese, fie interesele aliaţilor. 

Astfel, pot fi întreprinse din timp măsuri optime de împiedicare a declanşării unor 

eventuale focare de conflict. 
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RECONFIGURAREA STRATEGICĂ A CENTRELOR DE PUTERE 

 

STRATEGIC RECONFIGURATION OF POWER CENTERS 

 

Sebastian SÂRBU* 

 

Rezumat: Pornind de la aspectele actuale de globalizare şi cele ale progreselor 
realizate de lumea contemporană în domeniile tehnologic, economic şi cultural, articolul de faţă 
se axează pe reconfigurarea intereselor strategice cu privire la locurile fierbinţi  de putere, la 
noii poli de putere emergentă, la lupta acerbă pentru supremaţie în domeniul iniţiativei politice, 
şi la dominarea/supremaţia strategică din perspectivă economică şi tehnologică. Abordările 
geopolitice şi conceptele de apărare şi securitate sunt introduse din perspectiva fiecărei şcoli de 
strategie din ambele spaţii-european şi asiatic. În condiţiile diminuării rapide a resurselor 
naturale, concomitent cu creşterea demografică accentuată, bătălia pentru resursele strategice 
a rămas cel mai stabil element provocator de conflicte. Lupta pentru acestea se va intensifica, 
iar regruparea ţărilor, în funcţie de interese, în jurul noilor centre de putere se va contura din 
ce în ce mai clar. Vom asista probabil la afirmarea şi creşterea presiunii acestora pentru 
atragerea în sfera lor de influenţă a unui număr cât mai mare de ţări pentru a ocupa un loc cât 
mai avantajos în noua ordine mondială. 

 

Cuvinte-cheie: globalism; reconfigurarea strategică; lumea multi-polară; parteneriat 
strategic; Rimland;, strategii; resurse; locuri fierbinţi de putere; noua ordine mondială. 

 
Abstract: Starting from approaching the aspects of globalism, technological, 

economical and cultural progress of the contemporary world, the paper focuses on the 
reconfiguration of the strategic interests of the power hot spots, the latest breaking brand 
new emergent power poles, the dogfight for supremacy in the political initiative issue, on 
the strategic dominance from both economic and technologic angles. 

The geopolitical approaches and the security and defense mainstay concepts are introduced 
from the specific standpoint of each school of strategy in both European and Asian space. 

The asymmetric menaces on security and the development of the states, the clash for 
resources as seen in the context of the world wide raging crisis today, the budding of new power 
spots in the making, gauged against the global framework, lead to extra boosting the head-on 
confrontation and competition among the mighty powers of the world, to reshaping accordigly 
their strategic stands but also to a post-globalization updated world order. 

 

Keywords: globalism; strategic reconfiguration; multi-polar world; strategic partnership; 
Rimland; strategies; resources; power hotspots; new world order. 
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umea, cu toate progresele imense în domeniul tehnologiei, civilizaţiei şi 

culturii, informaţiei şi economiei, este măcinată de mari contradicţii, de 

mari provocări, de mari discrepanţe, în care formele de progres şi cele de protest 

împotriva efectelor secundare ale acestui progres sunt vectori care, pe măsură ce se 

îndepărtează, măresc gradul de tensiune, zonele de criză şi starea conflictuală.  
În aceste condiţii, are loc o complexă bătălie pentru reconfigurarea centrelor 

de putere, pentru cucerirea şi menţinerea iniţiativei politice şi strategice şi, pe 
această bază şi a tehnologiei de vârf, a dominanţei strategice. Se folosesc, azi, pe 
scară largă, parteneriatele strategice, care se constituie într-o nouă formulă de 
armonizare a intereselor şi prevenire a conflictelor majore între marii actori, între 
nucleele în jurul cărora se constituie sau se reconstituie centrele de putere: Statele 
Unite ale Americii, Germania, Uniunea Europeană, Rusia, China, Japonia, India, 
Lumea Arabă. Strategiile acestor nuclee se aseamănă foarte mult, întrucât şi 
politicile lor se aseamănă – cel puţin în ceea ce priveşte dorinţa, voinţa şi putinţa de 
a participa la noua reconfigurare strategică a lumii –, ceea ce duce, într-un fel, la 
crearea şi menţinerea unui mediu de securitate în care sunt ţinute în frâu armele de 
distrugere în masă şi prevenite conflictele şi războaiele de mare intensitate.  

Şcoala strategică americană1 – care este, în esenţa ei, globală, temeinică, 
experimentată şi pragmatică – accentuează complexitatea fenomenului război, 
analizează războaiele de joasă, medie şi mare intensitate şi, în urma experienţei 
dramatice de la 11 septembrie 2001, introduce un nou concept politic şi strategic – 
războiul împotriva terorismului – care este, atât în filozofia lui, cât şi în 
configuraţia lui teoretică şi pragmatică – un nou tip de confruntare ce generează 
conceptul fundamental al secolului al XXI-lea – războiul continuu.  

Şcoala strategică germană2 rămâne la tradiţia ei europeană şi, bineînţeles, 
germană. După ce s-a reconstituit, într-o formă nouă, Mite Europa, Germania îşi 
menţine un concept clasic de apărare şi securitate, bazat pe responsabilitatea 
naţiunii şi capacitatea de reacţie corespunzătoare. Conceptul de război continuu, 
care nu se găseşte explicit în doctrina germană, se manifestă însă cum nu se poate 
mai bine în politica şi strategia (în primul rând, economică) a Germaniei. În acelaşi 
timp, deşi nu se aliniază integral procesului de mondializare, Germania duce o 
politică pan-europeană, dezvoltă, ca motor al UE (dar şi ca mare putere economică 
şi militară) un parteneriat strategic cu Rusia, realimentând astfel temerile lui 
Mackinder dintre 1904-1943, de constituire a unui imens centru de putere 
eurasiatic, având ca nuclee Germania şi Rusia. 

                                                 
1 Gl. Br. (r) Gheorghe Văduva, “Principii ale războiului şi luptei armate”, Centrul de Studii Strategice 

de Apărare şi de Securitate, Bucureşti, 2003. Cap.3, p. 37. 
 2 Ibidem, p. 38. 
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Strategia UE, exprimată prin politica europeană comună de securitate şi prin 

politica europeană comună de securitate şi apărare (PECSA), nu are în vedere războiul 

continuu, ci doar anumite aspecte ale acestuia, în special pe cele ce generează acţiuni şi 

misiuni de tip Petersberg, care se referă la combaterea terorismului, a traficului de 

droguri şi a crimei organizate, la acţiuni umanitare, la acţiuni în caz de calamităţi 

naturale, în urgenţe civile şi militare. Prioritatea strategiilor UE o reprezintă, într-o 

primă etapă, realizarea tuturor condiţiilor care să permită unitatea de facto a 

continentului, rezolvarea problemelor economice, politice, sociale, etnice interne, 

gestionarea crizelor şi conflictelor de tipul celor care au avut loc şi sunt încă în curs de 

desfăşurare în spaţiul ex-iugoslav şi în alte zone. 

Şcoala strategică rusească nu a renunţat şi nu va renunţa niciodată la marile ei 

linii de forţă, care rezultă din caracterul de putere eurasiatică al Rusiei şi din 

determinările speciale ale teritoriului şi resurselor. Rusia este cea mai mare ţară din 

lume, este depozitarul unor uriaşe rezerve de resurse naturale şi dispune de un uriaş 

potenţial material, uman, cultural şi militar. Rusia are o viziune specială asupra 

strategiei războiului, care rezultă din imensitatea spaţiului, din experienţa îndelungată, 

din poziţia ei geostrategică şi, evident, din rolul pe care îl joacă şi pe care şi-l asumă în 

construcţia noii ordini mondiale, în reconfigurarea centrelor de putere. 

Şcoala strategică chineză, care vine din antichitate, de la Sun Tzî, cunoaşte o 

dinamică fără precedent, mai ales în ceea ce priveşte strategiile de potenţial. China 

se doreşte a fi o putere regională, cu rol decisiv în configurarea unui mediu de 

securitate stabil în zona orientală şi în Pacific, care să-i permită prevenirea 

războiului, gestionarea corespunzătoare a spaţiului care îi aparţine, rezolvarea 

problemelor Taiwanului şi dezvoltarea economică. China este o ţară statornică şi, 

în acelaşi timp, o mare putere, atât pe heartland3, cât şi pe Rimland4, un centru de 

civilizaţie, de cultură străveche, cu rol foarte important (dar de altă natură decât cel 

care revine Statelor Unite, Uniunii Europene şi Rusiei) în configurarea mediului 

strategic global de securitate. 

Şcoala strategică japoneză, deşi vine din acelaşi areal şi din aceeaşi 

civilizaţie cu cea chineză nu are aceleaşi principii. Japonezii, lipsiţi de resurse 

naturale, se bazează pe o strategie a eficienţei şi perseverenţei, pe surprindere şi 

aşteptare. După cel de al Doilea Război Mondial, Japonia nu s-a lăsat copleşită de 

efectul loviturilor nucleare de la Hiroshima şi Nagasaki, ci a trecut la cultivarea 

unor strategii care, în esenţa lor, nu se deosebeau de cele practicate în timpul 

războiului. Numai că ele au fost transferate în domeniul electronicii şi tehnologiilor 

                                                 
3 Mackinder vorbeşte despre heartland (inima lumii) care după el ar fi zona cuprinsă între Europa de 

Est (din Munţii Urali sau de la Caspica şi Volga) şi Oceanul Pacific. 
4 Nicolas Spykman este cel care a lansat teoria ţărmurilor (rimland), în evidentă opoziţie cu ceea ce 

gândea Mackinder. Rimland nu este nimic altceva decât poarta de intrare spre heartland. 
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de vârf, adică al strategiilor de potenţial. Dezvoltarea şi aplicarea acestor strategii 

de potenţial par contradictorii cu realitatea resurselor, dar japonezii au rezolvat 

acest paradox printr-un alt paradox: fă din ceea ce nu ai un factor de putere şi din 

ceea ce ai un factor de susţinere şi generare a puterii. 

Şcoala strategică indiană5 este influenţată de marea cultură indiană, de 

diversitatea acestei civilizaţii milenare, precum şi de dorinţa şi voinţa Indiei de a se 

constitui într-un centru de putere în zona rimland-ului, îndeosebi în Asia de sud-est. 

În acest sens, şcoala strategică indiană promovează o serie de principii puternic 

influenţate de mentalităţile şi valorile culturii indiene şi, deopotrivă, de tendinţele, 

teoriile şi practicile militare moderne, îndeosebi de cele britanice şi americane. 

Şcoala strategică arabă nu este nici unitară, nici flexibilă, nici conciliantă. Ea se 

bazează pe un concept contradictoriu, uneori bizar, alteori păstrător de mari valori. 

Începutul mileniului al treilea anticipează schimbări de proporţii în devenirea 

istorică a marilor puteri ale lumii. Evenimentele geopolitice din ultimii ani 

argumentează că direcţiile şi tendinţele de edificare a noii ordini mondiale au fost 

stabilite şi afirmate. Dintr-o ţară divizată, Germania s-a reunificat, redevenind 

"motorul" economic al Europei. Fostul Imperiu Sovietic s-a destrămat, iar urmaşul său, 

Federaţia Rusă, a fost "degradat" din rangul de superputere în cel de mare putere. 

Dintr-un bastion al comunismului dur şi pur, China a devenit o ţară de tip socialisto- 

capitalist, iar marile puteri europene, ca Marea Britanie, Franţa şi Germania caută să 

configureze o nouă ordine europeană, alternativă la spaţiul euroasiatic. Japonia, după o 

perioadă de recesiune economică, revine în forţă, încercând prin capacităţile pe care le 

dezvoltă să se afirme şi ca mare putere militară. În ceea ce priveşte SUA, beneficiind 

de avantajele conferite de un sistem democratic funcţional şi pragmatic, de o economie 

performantă şi eficientă, de resurse financiare şi militare impresionante, în lipsa unui 

concurent pe măsură, s-au afirmat ca singura superputere mondială reală – megaputere 

– în accepţiunea unor cunoscuţi analişti şi politologi. 

Tendinţele actuale ce se manifestă în afirmarea şi consacrarea noilor centre de 

putere sunt consecinţe directe ale evenimentelor petrecute în mediul de securitate. 

Desfăşurarea evenimentelor de după anii '90 au evidenţiat că nici o altă 

putere din lume, fie ea şi nucleară, nu poate lua iniţiative politico-economice sau 

militare de anvergură fără asentimentul şi, uneori, asistenţa SUA. Astăzi, SUA au o 

poziţie dominantă în lume, iar crizele economice şi de securitate facilitează 

relansarea politicii de apărare şi reconfigurează interesele strategice ale SUA în 

lume. Războiul din Golf şi intervenţiile din fosta Iugoslavie şi Afganistan au 

dovedit statistic că ponderea SUA în asemenea acţiuni este de peste 80%, iar 

                                                 
5 Gl. Br. (r)  Gheorghe Văduva, “Principii ale războiului şi luptei armate”, Centrul de Studii Strategice 

de Apărare şi de Securitate, Bucureşti, 2003. Cap. 3, p. 40. 
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tehnologia, armamentul şi logistica utilizate au reprezentat capacităţi militare atât 

de sofisticate şi costisitoare, încât ceilalţi aliaţi nu le pot avea încă. Washingtonul 

nu-şi propune, dincolo de rivalităţile care ameninţă securitatea sa şi a lumii, să 

impună viziunea sa. Statele Unite ale Americii sunt singura putere "capabilă să 

intervină oricând şi oriunde doreşte, atunci când interesele sale sunt afectate". 

Doctrina internaţionalismului colectiv, elaborată sub preşedintele SUA, George 

Bush, legitimează dreptul SUA de a interveni în orice stat care încalcă democraţia, 

drepturile omului şi principiile de drept. 

În materializarea scopurilor sale strategice, SUA urmăresc consolidarea capului 

de pod stabilit în Europa unită, printr-un parteneriat transatlantic veritabil, astfel încât 

această Europă, în curs de lărgire, să poată deveni o trambulină mai viabilă pentru 

proiectarea în Eurasia a noii ordini mondiale. Relativ recenta extindere "robustă" a 

NATO, de la Marea Baltică la Marea Neagră, demonstrează interesul SUA pentru 

controlul regiunii de margine sau a "bordurii maritime" a Eurasiei, care începe cu 

Finlanda şi ţările scandinave, continuă cu Polonia, România, Turcia şi Georgia, 

cuprinde zona Orientului Apropiat şi a Indiei şi se încheie pe teritoriul Mongoliei, 

Chinei şi Japoniei. Bordura maritimă a Eurasiei, denumită de teoreticieni "Rimland", 

reprezintă la ora actuală esenţa puterii globale. Cel ce domină Rimland-ul domină 

Eurasia, iar cel ce domină Eurasia ţine în mâinile sale destinul lumii. 

Deşi este evident că nici o altă ţară din lume nu-şi poate asuma încă 

responsabilitatea împărţirii puterii şi responsabilităţii cu Statele Unite ale Americii, 

disputa pentru controlul şi gestionarea spaţiilor cu mari conotaţii geopolitice şi 

geostrategice, îndeosebi cel euroasiatic, se amplifică şi devine tot mai aprigă şi mai acută. 

În întreaga lume se conturează coaliţii care au ca scop oprirea suveranităţii 

absolute a SUA. Sunt elocvente în acest sens alianţa dintre China şi Rusia, precum 

şi dorinţa de independenţă tot mai evidentă a Europei care, îndeosebi prin 

intermediul Franţei şi Germaniei, devine tot mai puţin un aliat şi tot mai mult un 

competitor, pe fondul amplificării spectaculoase a mişcării anti-globalizare. 

Pe acest fundal de dominare şi afirmare a puterii SUA, în perioada 

următorilor ani va continua să se afirme din ce în ce mai clar Uniunea Europeană, 

ca forţă politică, economică, culturală şi chiar militară, ca factor de stabilitate şi de 

progres care să-şi poată promova propriile opţiuni şi interese. 

Chiar dacă printre obiectivele iniţiale ale creării Uniunii Europene figura şi 

cel al devenirii unei superputeri militare care să discute de la egal la egal cu SUA, 

să fie capabilă să gestioneze atât propriile crize precum şi pe cele din vecinătate, să 

se implice şi să influenţeze politica mondială, nici una dintre ţările membre nu a 

fost dispusă, cel puţin până acum, să sporească sumele alocate bugetului militar, 

care ar fi permis îndeplinirea acestui deziderat. Acest lucru are drept consecinţă 
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mărirea decalajului dintre capacităţile militare proprii faţă de cele ale SUA şi 

amânarea îndeplinirii obiectivului propus, pentru o perioadă de timp. 

Demersul către o lume multipolară va fi de lungă durată, iar comunitatea 

internaţională va cunoaşte, probabil, o restructurare profundă, în care integrarea 

globală şi regională va coexista cu tendinţa contradictorie de fragmentare şi 

ierarhizare a lumii. În timp ce globalismul face aproape improbabil un război între 

marile puteri, amplificarea riscurilor asimetrice printre care terorismul, crima 

organizată şi proliferarea armelor de distrugere în masă generează tot mai des 

motive de conflict. Totuşi nu este exclus ca o confruntare liniară Est-Vest să aibe 

drept scop restructurarea globalismului şi crearea unui sistem mondial 

postglobalizare, cu alte structuri şi valori adaptate schimbărilor, respectiv cerinţelor 

mileniului trei. În condiţiile diminuării rapide a resurselor naturale, concomitent cu 

creşterea demografică accentuată, bătălia pentru resursele strategice a rămas cel 

mai stabil element provocator de conflicte. Lupta pentru acestea se va intensifica, 

iar regruparea ţărilor, în funcţie de interese, în jurul noilor centre de putere se va 

contura din ce în ce mai clar. Vom asista probabil la afirmarea şi creşterea presiunii 

acestora pentru atragerea în sfera lor de influenţă a unui număr cât mai mare de ţări 

pentru a ocupa un loc căt mai avantajos în noua ordine mondială. Aceasta 

configuraţie va fi hotărâtă de interese, de capacitatea de cunoaştere, de volumul şi 

calitatea informaţiilor, de puterea tehnologică şi de accesul la resurse. Este posibil 

să asistăm şi la modificarea structurii unor state, cu cauze multiple de ordin 

economic, demografic, religios, dar şi pe fondul scăderii rolului naţional al statelor, 

a ameninţărilor asimetrice la adresa securităţii şi dezvoltării acestora. 

Între vectorii principali de putere deja conturaţi, SUA şi Uniunea Europeană, pe 

de o parte, China şi Japonia, pe de altă parte, la care se va adăuga din ce în ce mai 

evident Rusia, se vor dezvolta relaţii de competiţie şi confruntare, în cristalizarea noilor 

centre de putere posibile: Statele Unite ale Europei şi Extremul Asiatic. 
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LIBIA – UN TEST PENTRU CAPACITATEA NATO  

DE A SE IMPLICA ÎN GESTIONAREA CRIZELOR 

INTERNAŢIONALE 

 

LIBYA – A TEST FOR THE NATO'S ABILITY TO ENGAGE  

IN INTERNATIONAL CRISIS MANAGEMENT 
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Rezumat: Data de 29 octombrie are o însemnătate deosebită pentru poporul libian, 

fiind ziua în care, în anul 2011, Libia câştiga lupta împotriva dictatorului Muammar 

Gaddafi, acesta fiind înlăturat de la putere. Trecerea a aproape trei ani de la evenimentul 

care a schimbat istoria Libiei într-un mod ireversibil, ne oferă posibilitatea de a privi în 

urmă la criza declanşată pe teritoriul statului nord-african, precum şi de a da un verdict în 

ceea ce priveşte implicarea comunităţii internaţionale, în special a NATO, în termeni de 

reuşită sau eşec al acţiunilor acestora. 
 

Cuvinte-cheie: criză; război civil; intervenţie internaţională; NATO; ONU. 

 

Abstract: October 29 has a special significance for the Libyan people, being the day 

when, in 2011, Libya won the fight against the dictator Muammar Gaddafi, which was 

removed from power. The passage of nearly three years after the event that changed the 

history of Libya in an irreversible manner, gives us the opportunity to look back to the 

crisis triggered in the North African country, and to give a verdict regarding international 

community involvement, especially NATO,  in terms of success or failure of their actions. 
 

Keywords: crisis; civil war; international intervention; NATO; UN.  

 

 

entru a înţelege însă criza din Libia, este mai mult decât necesară 

abordarea acesteia plecând de la factorii care au stat la baza declanşării 

ei şi până la momentul care a pus capăt confruntării dintre cele două tabere, 

moment ce a coincis cu înlăturarea lui Muammar Gaddafi de la putere, în urma 

capturării şi uciderii Colonelului. Totodată, analizarea evoluţiei crizei dintr-o 

perspectivă extinsă, cu luarea în considerare a evenimentelor ce au avut loc în afara 

graniţelor statului libian, vine să completeze tabloul evenimentelor, deoarece criza 
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din Libia reprezintă, în fapt, un episod al istoriei recente care face parte dintr-un 

puzzle mult mai complex, acela care avea să marcheze declanşarea, la sfârşitul 

anului 2010, a Primăverii arabe.  

Un alt aspect important care influenţează evoluţia Libiei de-a lungul timpului 

ţine de caracteristicile geografice ale statului, mai exact de poziţionarea sa pe harta 

politică a lumii. Astfel, cândva fostă colonie romană, statul libian este poziţionat în 

regiunea magrebiană, fiind mărginit în partea nordică de Marea Mediterană, printre 

vecinii acestuia numărându-se ţări ca Tunisia, Egipt şi Algeria. Plasarea sa în această 

parte a globului face ca Libia să nu se poată detaşa de caracteristicile mai mult sau mai 

puţin pregnante ale zonei, conturate şi trasate de statele aflate în proximitatea sa 

geografică – Algeria, Eritrea, Mali, Niger, Somalia şi Sudan, recunoscute pentru 

instabilitatea lor internă, cu consecinţe asupra întregii regiuni.  

Iar dacă în deceniile care au trecut efectele acestor caracteristici au fost 

ţinute în frâu de regimurile aflate la putere în statele din regiunea Orientul Mijlociu 

– Nordul Africii, sfârşitul anului 2010 a adus importante schimbări ce au culminat 

în unele ţări cu înlăturarea de la putere a unor lideri aflaţi în funtea statelor pe care 

le-au condus de mai multe decenii.  

Scânteia care a dus la destabilizarea regiunii MENA şi la declanşarea, în mod 

inevitabil a Primăverii arabe, aşa cum este cunoscut valul de proteste ce a cuprins 

partea nordică a continentului negru şi o mare parte din Orientul Mijlociu, a captat 

întreaga atenţie a comunităţii internaţionale şi a surprins prin modul rapid în care o 

mare parte a poparelor din acest perimetru geografic şi-au manifestat dorinţa, într-un 

mod mai mult sau mai puţin violent, de a schimba un leadership pe care nu îl (mai) 

considerau potrivit. Astfel, Primăvara arabă a fost declanşată de revoltele din statul 

tunisian îndreptate împotriva fostului preşedinte, Zine El Abidine Ben Ali, care a a 

condus ţara mai bine de 23 de ani, fiind nevoit să părăseacă Tunisia în urma protestelor 

violente care nu au putut fi stopate de forţele armate şi care s-a dovedit incapabilă să 

restabilească ordinea în interiorul graniţelor tunisiene 1. 

Imediat după protestele din Tunisia a urmat „Revoluţia Lotus” – aşa cum a 

fost numită iniţiativa egiptenilor ieşiţi în stradă pentru a-şi manifesta nemulţumirile 

faţă de regimul autoritar al fostului lider Hosni Mubarak, înlăturat la rândul lui de 

la putere după 30 de ani, în urma protestelor violente din Egipt2. 

Cele două state au reprezentat primele piese de domino care, odată răsturnate, 

aveau să declanşeze acel val de proteste ce au acoperit o mare parte din regiunea 

Nordul Africii – Orientul Mijlociu, printre ţările afectate numărându-se Algeria, Arabia 

                                                 
1 Tunisia’s Ben Ali flees amid unrest, Aljazeera, 15 Jan 2011, 

http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/01/20111153616298850.html. 
2 Egyptian-American leaders call for U.S. support of “Lotus Revolution”, January 29, 2011, 

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/01/28/egypt.press.club/index.html?eref=edition_africa. 
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Saudită, Bahrain, Djibouty, Irak, Iordania, Kuwait, Maroc sau Siria. În unele dintre 

acestea, demonstraţiile au atins un nivel de violenţă ridicat, cel mai de notorietate 

exemplu în acest caz fiind Siria, însă până la acest moment, în niciunul dintre aceste 

state, revoltele nu s-au concretizat cu schimbarea liderilor aflaţi la putere. Nu acelaşi 

lucru se poate spune însă despre cele 4 ţări în care protestele oamenilor au dus la 

înlăturarea liderilor incomozi, fiind vorba despre Egipt, Libia, Tunisia şi Yemen.  

În ceea ce priveşte motivele care au stat în spatele ieşirii oamenilor în stradă, în 

marea majoritate a cazurilor este vorba despre nemulţumirile popoarelor faţă de 

regimurile aflate la putere, cu referire directă la situaţia economică a statelor respective, 

precum şi la coeziunea societăţilor afectate de un trai mai puţin decent. Pe lângă aceste 

elemente, existenţa regimurilor autoritare (dictatoriale sau monarhiile absolutiste), care 

au încurajat sau tolerat un nivel ridicat de corupţie politică, la care se adaugă gravele 

încălcări ale drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, gestionarea deficitară, mai 

exact în interesul unor grupuri restrânse, apropiate centrelor de putere, a resurselor, la 

care se adaugă lipsa interesului pentru implementarea unor programe de modernizare, 

au avut un impact negativ major asupra economiei statelor din această parte a lumii, cu 

consecinţe directe asupra nivelului de nemulţumire a populaţiei. 
 

Libia – o piesă importantă în complexul puzzle al Primăverii arabe 
 

Cu astfel de evenimente desfăşurate în proximitatea sa geografică, Libia nu a 

avut nicio şansă în a eluda consecinţele psihologice ale succeselor înregistrate de 

tunisieni şi egipteni, însă în cazul acesteia situaţia a fost diferită în ceea ce priveşte 

motivele ce au determinat ieşirea oamenilor în stradă. Mai exact, problemele de 

ordin economic nu au reprezentat unul dintre factorii determinanţi în declanşarea 

crizei, deoarece legea sub care Muammar Gaddafi a condus statul libian – 

jamahiriya – care înseamnă „stat al maselor”, a asigurat un important progres 

pentru societatea libiană. Rara alfabetizării a atins procentul de 90%, serviciile de 

asistenţă socială au asigurat un mai mare acces la educaţie, la asistenţă medicală 

gratuită şi la asistenţă socială pentru locuinţe. Populaţiei i-a fost asigurat accesul la 

apă potabilă pe o mare suprafaţă a teritoriului statului, problema persoanelor fără 

adăpost a fost soluţionată, în timp ce sume de bani au fost alocate pentru susţinerea 

învăţământului superior prin susţinerea de burse universitare, programe dedicate 

ocupării forţei de muncă fiind totodată implementate. Cu astfel de politici publice 

susţinute de Tripoli, regimul lui Gaddafi a creat cel mai înalt standard de viaţă de 

pe teritoriul continentului negru, cu asistenţă publică de sănătate, asistenţă 

financiară pentru familii, burse universitare, un program al locurilor de muncă3. 

                                                 
3 Yoichi Shimatsu, Vallain or Hero? Desert lion Perishes, Leaving West Explosive Legacy, New 

America Media, Middle Eastern, October 21 2011, http://newamericamedia.org/2011/10/villain-or-

hero-desert-lion-perishes-leaving-the-west-explosive-legacy.php. 
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Plecând de la aceste elemente, devine evident faptul că, în ciuda tendinţei de a 

pune problemele economice ale populaţiei pe primul loc în topul nemulţumirilor care 

duc la ieşirea oamenilor în stradă, Libia a reprezentat un caz aparte în mozaicul 

geopolitic al regiunii, principala nemulţumire a poporului libian manifestându-se în 

domeniul sensibil al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, fiind mai exact 

o reacţie de nemulţumire faţă de abuzurile săvârşite de regimul de la Tripoli. Problema 

leadership-ului libian pe acest palier a fost sesizată şi în afara graniţelor statului, mai 

exact de organizaţiile internaţionale de profil. Amnesty International, una dintre cele 

mai vocale, a elaborat în anul 2010 un raport critic în care trăgea un semnal de alarmă 

privitor la situaţia internă din Libia, unde de-a lungul timpului au avut loc, potrivit 

documentului, dispariţii, cazuri de tortură şi alte grave încălcări ale drepturilor omului, 

în timp ce cazurile au rămas nesoluţionate, pe fondul lipsei interesului statului libian de 

a schimba modul de raportare al regimului la astfel de probleme4. Tot în 2010, un 

clasament al The Economist, cuprins într-un raport întocmit de The Economist 

Intelligence Unit, plasa Libia undeva în coada ierarhiei care stabilea nivelul demorcatic 

al statelor lumii, dintr-un top care a adunat laolaltă 167 de state, Libia ocupând un 

modest loc 1585. 

Cu un astfel de regim autoritar care interzicea orice opoziţie politică mai 

mult sau mai puţin vocală şi considera activiştii preocupaţi de schimbarea în bine a 

societăţii libiene ca reprezentând un pericol, astfel că reducerea lor la tăcere prin 

mijloace mai puţin democratice reprezenta o preocupare importantă pentru Tripoli, 

mişcările ce au avut loc în regiune, dar mai ales succesul lor (al revoluţiilor din 

Tunisia şi Egipt), au însufleţit poporul libian care a întrezărit oportunitatea 

realizării unor schimbări la nivel de societate, mai exact o mai mare respectare a 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

Protestele din Libia, debutate în oraşul Benghazi într-un mod mai puţin 

problematic decât în statele vecine, au fost privite însă de Tripoli ca o problemă 

majoră ce trebuia soluţionată într-o manieră cât mai rapidă, astfel încât pericolul 

declanşării unor revolte la scară largă să fie redus, iar reaprinderea scânteii unor 

astfel de iniţiative să fie împiedicată. Autorităţile au intervenit în forţă pentru a 

pune capăt demonstraţiilor şi a împiedica extinderea acestora în alte zone ale ţării, 

fapt imposibil de realizat. Astfel, după protestele din Benghazi a urmat Tripoli, 

ulterior acestea extinzându-se şi în alte oraşe ale ţării, iar dacă în ceea ce priveşte 

modul de acţiune populaţia libiană s-a inspirat plecând de la iniţiativele tunisienilor 

şi egiptenilor, Tripoli a ales un mod de reacţie mult diferit de liderii statelor 

                                                 
4 Libya – Amnesty International Report 2010. Human Rights in Socialist People’s Libyan Arab 

Jamahiriya, Amnesty International, http://www.amnesty.org/en/region/libya/report-2010. 
5 Democracy index 2010. Democracy in retreat, a report from the Economist Intelligence Unit, 

http://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf. 
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respective, acesta alegând varianta hard de abordare a unei astfel de probleme – 

reprimarea sângeroasă a revoltelor. Astfel, spre deosebire de ţările vecine unde 

autorităţile au acţionat într-un mod mai puţin agresiv, Libia a devenit în scurt timp 

teatrul de război în care s-au confruntat cele două părţi opuse: rebelii libieni şi 

forţele pro-guvernamentale.  

Cu un lider care nu era dispus să renunţe la poziţia deţinută de 42 de ani şi cu 

două tabere combatante conştiente că odată declanşat conflictul singura opţiune pe 

care o aveau era „totul sau nimic”, Libia a devenit în scurt timp unul dintre cele 

mai fierbinţi puncte de pe harta politică a lumii. Mai mult, cu un lider care se 

adresa în faţa poporului cu mesajul: „cântaţi, dansaţi şi fiţi pregătiţi, vom lupta 

împotriva celor care sunt împotriva noastră. Iar dacă oamenii nu m-au iubit, nu 

merită să trăiască”6 şi o tabără combatantă care avea o singură opţiune, aceea de a 

dobândi victoria, în caz contrar soarta acesteia ar fi fost pecetluită de cel împotriva 

căreia s-a răsculat, evoluţia crizei din Libia nu putea fi soluţionată decât prin 

eliminarea uneia dintre părţi. O realitate dură, pe care comunitatea internaţională a 

înţeles-o şi analizat-o în termeni pragmatici. Astfel, plecând de la elementele 

existente, criza putea avea două posibile evoluţii: fie cele două tabere erau lăsate să 

se descurce singure, ceea ce ar fi însemnat, probabil, moartea unui număr mai mare 

de persoane, printre care şi civili, fie se intervenea din exterior în vederea 

soluţionării cât mai rapide şi cu cât mai puţine victime de ambele părţi, în special în 

tabăra celor colaterale.  

Cum prima opţiune era cea mai puţin atractivă, comunitatea internaţională s-a 

mobilizat imediat, astfel că la 25 februarie 2011, în aceeaşi zi în care dictatorul 

libian transmitea mesaje precum cel mai sus menţionat, Secretarul General al 

ONU, Ban Ki-moon, cerea Consiliului de Securitate să adopte măsuri concrete 

împotriva liderului libian Muammar Gaddafi, în vederea stopării vărsării de sânge, 

măsuri care să varieze de la sancţiuni până la aplicarea unor pedepse. Vorbind în 

faţa celor 15 membri ai organismului ONU, Ki-moon a susţinut necesitatea 

implicării urgente a comunităţii internaţionale, deoarece în astfel de circumstanţe, 

pierderea de timp înseamnă pierderea de vieţi omeneşti, aşa cum a menţionat Ki-moon. 

Potrivit acestuia, estimările vorbeau despre o cifră a morţilor care ajungea la acel 

moment la aproximativ 1.000 de persoane, fapt pentru care venise timpul ca, 

Consiliul de Securitate să ia în considerare măsuri concrete.  

Conform declaraţiilor reprezentantului ONU, prima obligaţie a comunităţii 

internaţionale într-o astfel de situaţie era să asigure protecţia imediată a civililor şi 

a salutat decizia Consiliului Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului de la 

                                                 
6 Libya: Colonel Gaddafi tells supporters to “sing, dance and be ready”, BBC, February 25, 2011, 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12583808. 
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Geneva de a recomanda suspendarea Libiei: „violenţa trebuie să înceteze. Cei 

responsabili de vărsarea atât de brutală a sângelui celor nevinovaţi, trebuie pedepsiţi. 

Drepturile fundamentale ale omului trebuie respectate”.7 În ceea ce priveşte măsurile 

care puteau fi adoptate în vederea constrângerii Libiei, s-au adus în discuţie sancţiunile 

financiare, interdicţii de călătorie şi îngheţarea activelor financiare ale celui aflat la 

conducerea statului şi aplicarea unui embargo asupra armelor. 

Pe lângă pierderile de vieţi omeneşti şi distrugerile materiale produse de războiul 

civil declanşat în Libia care a luat amploare într-un timp relativ scurt, violenţele au 

generat, totodată, apariţia unei crize umanitare, ca urmare a numărului mare de libieni 

care şi-au părăsit casele fugind din calea războiului în statele vecine, printre care 

Tunisia şi Egipt, ţări trecute la rândul lor prin revoluţii şi care erau marcate, la acel 

moment, de un nivel de instabilitate care îngreuna situaţia refugiaţilor libieni. 

Prima măsură importantă luată de comunitatea internaţională a fost 

aprobarea în unanimitate, la 26 februarie 2011, a unui pachet de sancţiuni 

împotriva Libiei, printre care un embargo asupra armelor şi sesizarea Curţii Penale 

Internaţionale în legătură cu situaţia din această ţară. Rezoluţia cu numărul 1970 a 

trecut cu 15 voturi „pentru” şi 0 „împotrivă” şi prevedea totodată o interdicţie de 

călătorie pentru colonelul Gaddafi şi apropiaţii acestuia, dar şi îngheţarea activelor 

reprezentanţilor regimului aflat la putere în Libia. 

Membrii Consiliului de Securitate s-au pronunţat în favoarea punerii în 

totalitate în aplicare a acestor măsuri, într-un efort de a opri forţele de securitate ale 

lui Gaddafi de a ucide în continuare revoluţionarii care doreau să îl înlăture pe 

liderul libian de la putere. Sancţiunile impuse împotriva regimului libian s-au aflat 

sub incidenţa Capitolului 7 din Carta ONU, care prevede „acţiunea în caz de 

ameninţări împotriva păcii, de încălcări ale păcii şi de acte de agresiune”.8 

Cum iniţiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite nu a reuşit să îl determine pe 

Muammar Gaddafi să renunţe la măsurile dure luate împoriva celor care au avut 

curajul să îl înfrunte, decizia iniţierii unei intervenţii militare internaţionale 

împotriva Colonelului nu a întârziat să fie luată, la 18 martie 2011 fiind votată 

Rezoluţia 1973, care a trecut cu 10 voturi „pentru” şi 5 abţineri (Brazilia, China, 

Federaţia Rusă, India, Germania). Textul documentului prevedea autorizarea 

„tuturor măsurilor necesare” protejării civililor libieni de violenţele iniţiate de 

forţele liderului Gaddafi, violenţe considerate „crime împotriva umanităţii” şi 

solicita, totodată, încetarea imediată a focului pe teritoriul statului libian şi 

impunerea unei interdicţii în spaţiul aerian al acestuia. 

                                                 
7 Libya: UN Secretary General Ban Ki-moon seeks “concrete” action, BBC, February 25, 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-12586105. 
8 Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, http://www.dadalos.org/uno_rom/un-charta.htm#7. 
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Măsuri urmau să fie implementate „excluzând o forţă de ocupaţie străină de 

orice formă cu privire la orice parte a teritoriului libian şi solicită statelor membre 

în cauză să informeze Secretarul General imediat în legătură cu măsurile pe care le 

iau ca urmare a autorizării conferite de acest alineat, care vor fi imediat raportate 

Consiliului de Securitate”.9 Partea textului care solicita ca „statele membre să ia 

toate măsurile necesare” pentru protejarea civililor libieni oferea posibilitatea 

abordării unei largi game de operaţii, un exemplu fiind cele îndreptate împotriva 

unităţilor terestre responsabile de atacarea oraşelor libiene. Totodată, excluderea 

clară a oricărei „forţe de ocupaţie străină” reprezenta un mesaj pe care comunitatea 

internaţională a insistat să îl transmită în primul rând lumii arabe: cazul Libiei nu 

avea să fie un al doilea Irak, ci o intervenţie cu limite clar stabilite de la început. 

Acţiunile lui Muammar Gaddafi după adoptarea, în cadrul ONU, a 

Rezoluţiei 1973 (anunţarea încetării focului urmată imediat de reluarea 

ostilităţilor), au confirmat faptul că liderul libian nu era dispus să renunţe la 

măsurile luate împotriva rebelilor libieni, astfel că fără o altă opţiune viabilă, 

comunitatea internaţională a decis punerea în practică a Rezoluţiei prin declanşarea 

operaţiunii Odyssey Dawn, mai exact instituirea unei zone de excluziune a 

zborurilor în spaţiul aerian libian, precum şi acţiuni menite să împiedice forţelor 

loiale dictatorului să utilizeze forţa armată împotriva celor ieşiţi în stradă.  

Intervenţia militară externă din Libia a început în după-amiaza zilei de 

sâmbătă, 19 martie 2011, când un avion de luptă francez Rafale a deschis focul 

asupra unui vehicul militar libian, probabil un tanc, aflat în apropierea oraşului 

Benghazi, ulterior fiind iniţiată o ofensivă de proporţii asupra forţelor armate loiale 

dictatorului. Aproximativ 110 rachete Tomahawk au atins coastele libiene, fiind 

lansate de la bordul navelor şi submarinelor americane şi britanice venite să susţină 

operaţiunea declanşată de aviaţia franceză.  

Prin modul în care atacurile au fost realizate, scopul acestora fiind aplicarea 

metodică şi tehnică a planului de instituire a unei zone no-fly prin eliminarea 

radarelor, a apărării antiaeriene şi a capacităţii statului libian de a-şi ridica în aer 

avioanele şi elicopterele, a fost evidentă dorinţa statelor implicate de a intimida 

adversarul, ceea ce probabil s-a şi întâmplat. Rachetele lansate de pe submarine au 

atins viteze supersonice şi au lovit mai mult ţinte de pe teritoriul statului libian, 

bateriile sistemelor de rachete sol-aer fiind distruse. Totodată, atacul forţei 

internaţionale a perturbat şi afectat reţeaua de comunicaţii militare prin război 

electronic, reţea cu o importanţă semnificativă pentru capacitatea liderului 

Muammar Gaddafi de a menţine ritmul ofensivei împotriva rebelilor libieni.  

                                                 
9 Security Council Approves “no-fly zone” over Libya, authorizing “all necessary measures” to 

protect civilians, Security Council SC/10200, March 17, 2011, 

http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm.  
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Aşa cum avea să declare Pentagonul, bombardamentele care au declanşat 

operaţiunea Odyssey Dawn au avut ca principal scop deschiderea spaţiului aerian 

libian pentru un al doilea val de atacuri împotriva forţelor loiale liderului de la 

Tripoli. Conducerea strategică a operaţiunii s-a aflat sub comanda Generalului 

Carter Ham, în calitate de comandant al United States Africa Command – 

AFRICOM, iar direcţia tactică a fost deţinută de Amiralul Sam Locklear, 

comandantul United States Naval Forces Europe, care îşi exercita misiunea de la 

bordul navei de comandă USS Mount Whitney (LCC-20)10. 

La 24 martie 2011, la mai puţin de o săptămână de la declanşarea războiului, 

Statele Unite ale Americii şi-au anunţat intenţia de a preda comanda şi controlul 

acţiunilor de instituire a interdicţiei aeriene în spaţiul aerian libian către Alianţa 

nord-atlantică, care a preluat comanda operaţiilor militare din Libia, continuând 

misiunile de instituire a unei zone no-fly deasupra Libiei, completând astfel lista 

denumirilor cu un nou nume – Unified Protector. La 31 martie 2011, Secretarul 

General al Alianţei, Anders Fogh Rasmussen a anunţat oficial că NATO a preluat 

comanda exclusivă a operaţiilor aeriene internaţionale desfăşurate în spaţiul aerian 

al Libiei. Din acel moment, misiunea Unified Protector a fost responsabilă, pe 

lângă acţiunile ce vizau interdicţia de zbor deasupra statului nord-african, inclusiv 

de asigurarea forţelor necesare instituirii embargoului asupra armelor, precum şi de 

acţiunile necesare protejării civililor şi a centrelor civile de pe teritoriul Libiei11. 

Perioada care a urmat a fost una marcată de lupte grele, cărora le-au căzut 

victime atât civili, cât şi rebeli şi militari din forţele guvernamentale, în timp ce 

distrugerile materiale au fost majore. O perioadă în care cele două părţi au luptat 

pentru câştigarea/păstrarea controlului asupra oraşelor importante, raportul de forţe 

schimbându-se în permanenţă, timp în care avioanele de vânătoare ale Alianţei au 

susţinut forţele anti-guvernamentale de la înălţime. În august 2011, rebelii au iniţiat 

o ofensivă împotriva armatei Colonelului, recâştigând o mare parte din teritoriul 

pierdut în urma luptelor care au avut loc anterior. Câştigarea controlului asupra 

rafinăriilor de petrol de la periferia oraşului de coastă Zawiya, situat la mai puţin de 

50 km de capitala libiană Tripoli, a dat un nou avânt rebelilor, care însufleţiţi de 

victoriile obţinute, şi-au croit drumul spre capitală. Succesele înregistrate de aceştia 

nu au fost obţinute numai pe câmpul de luptă, ci şi în afara acestuia, astfel că la 16 

septembrie 2011, ONU a recunoscut Consiliul Naţional de Tranziţie al rebelilor ca 

reprezentant legal al Libiei, înlocuind astfel Guvernul lui Muammar Gaddafi.  

Criza din Libia, mai exact războiul civil de pe teritoriul statului nord-african, 

s-a apropiat de sfârşit odată cu capturarea şi eliminarea dictatorului libian, ucis la 

                                                 
10 Operation Odyssey Dawn, GlobalSecurity.org, Military, 

http://www.globalsecurity.org/military/ops/odyssey-dawn.htm. 
11  NATO and Libya. Operation Unified Protector, http://www.nato.int/cps/en/natolive/71679.htm. 
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20 octombrie 2011, în Sirte, localitatea unde s-a născut, fiind găsit de forţele 

Consiliului Naţional de Tranziţie, cunoscute ca forţele rebele până la momentul 

recunoaşterii acestuia de către ONU.12 

În acest context, înlăturarea Colonelului de la putere a anulat orice raţiune a 

Alianţei de a mai continua operaţiile militare, astfel că la 31 octombrie 2011, la 

23.59 ora Libiei, intervenţia militară a NATO a fost încheiată în mod oficial, 

aceasta fiind votată în Consiliul de Securitate al ONU la 27 octombrie 2011, unde 

s-a decis, totodată, încetarea măsurilor care permiteau statelor să îngheţe activele 

aparţinând lui Muammar Gaddafi şi familiei acestuia.  
 

În loc de concluzii 
 

Criza din Libia a reprezentat pentru comunitatea internaţională şi pentru 

Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord, în special, un test care a fost trecut cu 

succes. Cu alte cuvinte, NATO a avut ocazia să demonstreze că este, în continuare, 

aceea organizaţie internaţională de securitate capabilă să se implice în operaţii ce îi pun 

la încercare limitele, prin testarea capacităţii acesteia de a desfăşura misiuni în afara 

spaţiului său de acoperire, dar şi prin susţinerea unor astfel de acţiuni pe anumite 

perioade de timp. Raportându-ne la criza din Libia, comunitatea internaţioală a dat 

dovadă de o mobilizare rapidă, care a redus timpul de desfăşurare a acesteia, o 

întârziere în luarea deciziei de a declanşa o intervenţie militară externă pe teritoriul 

statului nord-african însemnând, cel mai probabil, un număr mult mai mare atât de 

pierderi de vieţi omeneşti, cât şi de distrugeri materiale. 

Participarea NATO la misiunea internaţională din Libia a reprezentat pentru 

Alianţa nord-atlantică o ocazie valoroasă de a-şi demonstra capacitatea de acţiune, 

profesionalismul, dar şi dorinţa de a se implica oriunde în lume evenimente ca 

războiul civil din Libia generează riscuri majore de securitate la nivelul regiunii în 

care se desfăşoară, cu efecte însă inevitabile la nivel internaţional, ca urmare a 

globalizării. Astfel, pentru Alianţa nord-atlantică, crize precum cea din Libia 

reprezintă situaţii care oferă statelor ce iau parte efectiv la misiunile în care se 

implică organizaţia, să acţioneze alături de partenerii Alianţei, într-un efort 

concertat, cu efecte directe şi pozitive asupra capacităţii organizaţiei internaţionale 

de securitate de a se menţine pregătită, gata oricând să se implice oriunde în lume 

este nevoie de aportul său. Aceasta nu înseamnă însă că în lipsa unor acţiuni 

concrete, Alianţa nu îşi menţine un nivel de pregătire înalt, dobândit în urma 

exerciţiilor militare ce au loc periodic, însă experienţa pe care militarii statelor 

membre o obţin pe perioada misiunilor reale este net superioară celei dobândite în 

                                                 
12 Muammar Gaddafi: How he died, BBC News Africa, October  31, 2011, 

http://www.bbc.com/news/world-africa-15390980. 
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timpul manevrelor militare de antrenament, deoarece intervenţiile militare în zone 

de conflict reclamă profesionalism, capacitate de acţiune, precum şi mobilitate. 

Implicarea NATO în Libia a scos în evidenţă însă şi o serie de probleme 

întâmpinate de organizaţia internaţională de securitate pe perioada intervenţiei 

militare, însă încheierea cu succes a misiunii de pe teritoriul statului din Nordul 

Africii demonstrează capacitatea acesteia de a se adaptare în funcţie de evoluţiile 

de pe teren, situaţie ce a adus în mod inevitabil un plus de valoare experienţei 

dobândite de soldaţii Alianţei. 

Înlăturarea lui Muammar Gaddafi de la putere nu a însemnat însă şi 

soluţionarea problemelor cu care statul libian s-a confruntat. Astfel, în lipsa unui 

sprijin internaţional care să asigure tranziţia Libiei post-Gaddafi către democraţia 

pentru care poporul a ieşit în stradă şi a luptat împotriva forţelor loiale dictatorului, 

statul libian a intrat într-o nouă criză, la fel de periculoasă, în care miliţiile formate 

din rebeli care au păstrat armele obţinute în timpul războiului împotriva 

dictatorului, îşi dispută supremaţia şi acţionează independent faţă de regimul de la 

Tripoli, regim aflat în imposibilitatea de a se impune în faţa acestora. 

Faptul că Libia este în prezent un stat eşuat, care se zbate să supravieţuiască 

în interiorul graniţelor lăsate moştenire de Muammar Gaddafi, nu ar trebui însă să 

influenţeze în mod negativ percepţia opiniei publice privitor la succesul înregistrat 

de NATO în Libia, în condiţiile în care organizaţia internaţională de securitate şi-a 

îndeplinit misiunea cu profesionalism şi a încheiat-o ca urmare a votului în 

Consiliul de Securitate al ONU.  
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Introducere 
 

storia umanităţii, indiferent de forma de organizare a comunităţilor umane, de 

la nivel individual şi până la cel al statului, a cunoscut nenumărate conflicte 

armate, unele dintre acestea fiind caracterizate de un nivel superior de agresivitate şi 

violenţă, nivel ce a crescut odată cu dezvoltarea armelor folosite de părţile angrenate în 

conflict. Climatul de agresivitate şi violenţă a fost atins, în opinia noastră, odată cu 
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folosire armei atomice, în anul 1945, în data de 6 august asupra oraşului Hiroshima şi 

în data de 9 august asupra oraşului Nagasaki. Deşi folosirea armei atomice a însemnat 

şi încheierea celui mai devastator conflict armat mondial, efectele folosirii armei 

atomice s-au resimţit decenii de-a rândul asupra biodiversităţii regiunii afectate, 

evident, incluzând aici şi comunităţile umane. 

Sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial a condus la reorganizarea 

instituţională a sistemului internaţional reprezentat de statele existente. Astfel, Liga 

Naţiunilor, organizaţie care şi-a demonstrat limitele în ceea ce priveşte păstrarea 

păcii şi securităţii mondiale odată cu izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, 

este înlocuită de Organizaţia Naţiunilor Unite, care devine un for internaţional de 

păstrare a păcii şi securităţii la nivel internaţional. Activitatea acestui for 

internaţional şi-a dovedit eficacitatea în păstrarea păcii şi securităţii începând cu 

anul 1945, când a fost consemnată înfiinţarea sa, în special prin preîntâmpinarea 

declanşării unui conflict mondial similar celui de-al Doilea Război Mondial, pe 

fondul apariţiei Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite, care a devenit unul dintre 

principalele izvoare de drept internaţional.  Deşi activitatea ONU a preîntâmpinat 

apariţia de conflicte armate mondiale, nu a putut preveni sau rezolva conflicte, de 

natură intra- şi interstatală, de intensitate mai scăzută la nivel regional, cum este 

cazul, de exemplu, al conflictului israeliano-palestinian din Orientul Mijlociu, în 

opinia noastră câştigul realizat în domeniul polemologiei a fost vizibil în dezvoltarea 

intrumentelor de drept internaţional  şi a ştiinţei relaţiilor internaţionale. 
 

Conflictul internaţional, între dezvoltarea dreptului internaţional şi cea a 

disciplinei relaţiilor internaţionale 
 

Studiul polemologiei a atras atenţia multor personalităţi ale istoriei, unele 

dintre cele mai vechi scrieri care au ca subiect războiul fiind cele ale împăratului 

roman Iulius Caesar, care surprinde în cele două lucrări ale sale De Bello Gallico şi 

De Bello Civilli aspecte care astăzi fac parte din disciplina conflictologiei, relatând 

şi analizând aspecte ale unor lupte la care a participat activ, din calitatea sa de 

conducător al legiunilor romane. 

Un rol important în studiul conflictologiei, cu însemnate contribuţii teoretice 

specifice epocii sale asupra aspectelor de prevenire şi limitare a urmărilor 

conflictelor armate l-a avut juristul olandez Hugo Grotius (1583-1645), în celebra 

sa lucrare De jure belli ac pacis publicată la Paris în 1625, în care îşi propune trei 

scopuri: să întemeieze concluziile pe argumentele cele mai evidente cu putinţă, să 

pună într-o anumită ordine problemele tratate şi să deosebească lucrurile ce pot 

părea asemănătoare. Este prima lucrare cunoscută din care rezultă fără echivoc 

incompatibilitatea războiului cu o viaţă normală la nivelul indivizilor şi statelor. 
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Apropiindu-ne de realitatea contemporană, apreciem că naşterea studiilor 

orientate exclusiv asupra conflictelor şi crizelor s-a petrecut în perioada proximă 

apariţiei disciplinei Relaţiilor Internaţionale. Dintre pionierii promovării acestei 

ştiinţe putem aminti aici pe Carl Schmitt, încă din cartea sa de căpătâi Conceptul de 

politică1 dezvoltând idei ce apar chiar în lucrări de după cel de-al Doilea Război 

Mondial, cum ar fi Teoria Partizanului2, unde reflecţiile sale sunt aplecate în 

continuare asupra ostilităţii şi politicii, concentrându-se asupra pricipiului 

aliat/inamic pe care îl propunea în cel dintâi titlu menţionat. 

Hans Morgenthau, pe care îl putem considera drept cel care a definitivat fundaţia 

ştiinţifică a unei discipline, dezvoltă în 1948 în lucrarea sa Politica între naţiuni, ceea ce 

azi cunoaştem drept una din cele mai cuprinzătoare teorii ale politicii internaţionale, în 

sensul realismului politic. Construită în contrast cu şcoala idealistă care insista asupra 

caracterului uman, a maleabilităţii şi abilităţii politice pentru a atinge standarde morale 

ridicate, realismul lui Morgenthau afirma faptul că interacţiunile dintre state sunt 

caracterizate de interese divergente, iar conflictul între ele era inevitabil. 

Astfel teoria lui Hans Morgenthau introducea termenul de putere ca 

instrument în raporturile internaţionale. Raportat la tema lucrării noastre, 

considerăm că prin lucrările lui Carl Schmitt şi Hans Morgenthau se proiecta ceea 

astăzi numim rivalitate strategică. Iată deci că o primă concluzie poate fi desprinsă 

până în acest punct, în sensul că termenul de rivalitate strategică poate fi 

operaţionalizat atunci când doi actori tind să se descrie ca rivali la un anumit 

moment. Un exemplu elocvent poate fi constituit în situaţia internaţională actuală 

de afirmaţiile cuprinse în documentul Defence Strategic Guidance – Sustaining US 

Global Lidership: Priorities for 21st Century Defence, unde China este percepută 

ca un rival strategic al USA3 . 

Urmărind evoluţia termenului de rivalitate strategică, este necesar să revenim la 

accepţiunea de aliat/inamic a lui Carl Schmitt, deoarece în 1967 în lucrarea Enemies in 

Politics4 apare termenul de inamici internaţionali care caracteriza statele ce prezentau o 

ostilitate exacerbata sau mai lentă care ar fi putut conduce către conflict. Acest termen 

pune în discuţie şi subiectul suveranităţii, ceea ce ar putea explica faptul că acest 

termen nu s-a bucurat de o popularitate vastă în rândul specialiştilor din domeniu. Spre 

sfârşitul anilor '70 ai secolului trecut o serie de autori au promovat în schimb conceptul 

                                                 
1 Der Begriff des Politischen, în limba germană, în original. 
2 Theorie des Partisanen, în limba germană, în original. 
3 Defence Strategic Guidance – Sustaining US Global Lidership: Priorities for 21st Century Defence, p. 8. 
4 David Finlay, Ole Holsti, Richard Fagan, Enemies in Politics, Ed. Rand McNally, Chicago, 1968. 
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de conflict îndelungat5, care făcea referire la o serie de tipuri de interacţiuni conflictuale 

în raporturile internaţionale, introducând elementul temporal, dar nediferenţiind între 

gradele de ostilitate ale actorilor.  

Prima uzitare a termenului de rivalitate strategică apare la începutul anilor 

'80 ai secolului trecut, când Charles Gochman şi Yeev Maoz descriu6 prin acest 

termen o serie de conflicte militare între state. 

Dintre cele mai semnificative abordări ale rivalităţilor strategice relaţionate 

conflictului pot fi citate aici lucrarea lui Paul Diehl şi Garz Gortz, War and Peace 

în International Rivalry (2000), precum şi cea a profesorului Michael Brecher, 

International Political Earthquakes (2008). 

În plan autohton subiecte adiacente temei propuse de noi au fost abordate în 

special de către profesori şi cercetători din mediul academic militar, amintind aici 

pe Constantin Onişor cu lucrarea Teoria Strategiei Militare (1999), Gheorghe 

Văduva şi Mircea Mureşan cu lucrări precum Războiul Viitorului – Viitorul 

Războiului (2004), Război şi Haos (2009) şi Epistemologia Războiului (2013). 
 

Tendinţe contemporane privind abordarea academică a conflictelor/crizelor 

internaţionale 
 

Lucrările apărute în ultimul deceniu7, care abordează domeniul 

polemologiei, identifică apariţia conflictului la intersecţia a două domenii distincte: 

politică şi societate. Michael Brecher promovează, dintre multiplele variante 

propuse, definiţia conflictului schiţată de Ted Gurr, care afirma că fenomenul 

conflictului presupune interacţiuni deschise, coercitive ale comunităţilor rivale8. 

Pornind de la această definiţie conflictul e caracterizat de existenţa a două sau mai 

multe părţi implicate în acţiuni ostile şi coercitive reciproce în scopul de a-şi 

controla adversarii. În această logică conflictul cuprinde insurecţia, revoluţia, 

răscoala, conflictul îndelungat, criza şi războiul9. Astfel, conflictul internaţional 

este considerat un segment al conflictului caracterizat fie de dispute între membri 

independenţi ai sistemului global, respectiv statele suverane, fie de dispute între 

acestea din urmă şi actori nonstatali. În cadrul actorilor nonstatali sunt luate în 

                                                 
5 Edward Azar, Paul Jureidini, Roland McLurin, Protracted Social Conflict Theory and Practice in 

the Middle East, în Journal of Palestine Studies, VIII (29), pp. 41-60; Michael Brecher, Systeme et 

Crise en Politique Internationale, în  Etudes Internationales, Număr Special: La Crise des Relationes 

Internationales: Vers un Bilan, Nr. XV, pp. 755-788. 
6 Charles Gochman, Yeev Maoz, Militarized interstate disputes, 1816-1976, în Journal of Conflict 

Resolution, vol. 28, 1984, pp. 585-616. 
7 Michael Brecher, International Political Earthquakes, University of Michigan Press, Michigan, 2008, p. 6. 
8 Ted Gurr, Handbook of Political Conflict: Theory and Research, Free Press, New York, 1980. 
9 Michael Brecher, op. cit, p. 6. 
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considerare organizaţii, mişcări şi regimuri de tip economic, social, politic, etnic şi 

religios. Disputele dintre părţile implicate angajează o gamă largă de manifestări 

violente, de la ameninţări fizice şi verbale până la război psihologic, indiferent de 

intensitatea acestora (incidente minore, ciocniri armate sau război). 

 

 
 

Figura nr. 1. Intensitatea conflictelor armate în perioada 1946-201310 

 

Deşi la obiect, conceptul propus de Michael Brecher pare mai degrabă general, 

de aceea e necesar să menţionăm şi analizele cercetătorilor de la Universitatea Uppsala 

din Suedia, care în cadrul programului Uppsala Conflict Data Program, propun definiţii 

însoţite de seturi de date11 care segmentează specific tipurile conflictului. În abordarea 

acestora, este definit conflictul după tipul părţilor implicate, astfel conflictul 

internaţional poate avea loc numai între două sau mai multe guverne (înţelese ca 

entităţi conducătoare ce guvernează un teritoriu de stat). 

                                                 
10 Themnér, Lotta & Peter Wallensteen, 2014 Armed Conflict, 1946-2013, Journal of Peace Research 

51(4), Peace Research Institute, Oslo, 2014. 
11 www.pcr.uu.se/data 
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Figura nr. 2. Tipul conflictelor desfăşurate în perioada 1946-201312 

 

Analiza cercetătorilor de la Universitatea Uppsala aprofundează studiul 

conflictelor în perioada 1946-2013, datele obţinute conducând la realizarea unor 

instrumente grafice de redare a tipului şi intensităţii conflictelor, un exemplu 

relevant în acest sens fiind graficele redate anterior în figurile nr. 1 şi nr. 2. 

Aşa cum menţionam la începutul acestei secţiuni a lucrării noastre, există 

autori a căror părere o împărtăşim, şi anume că apariţia conflictului poate fi plasată 

la intersecţia a două domenii, politica şi societatea, de aceea opinia noastră este 

aceea că nu numai apariţia, dar şi desfăşurarea şi rezolvarea conflictului pot 

beneficia de aportul însemnat al studiilor de drept internaţional. 

Astfel, în domeniul dreptului internaţional, putem exemplifica prin lucrări 

care nu numai că au clarificat din punct de vedere al doctrinei aspecte cum ar fi 

definirea şi tipologia conflictelor, dar au analizat în profunzime cazuri concrete ale 

                                                 
12 Themnér, Lotta & Peter Wallensteen, op. cit. 
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sfârşitului de secol XX. Astfel, s-au putut aduce contribuţii importante privind 

latura sancţionatorie a sistemului de drept internaţional, precum şi cadrul de 

aplicare, instanţe şi proceduri de aplicare13. 
 

Concluzii 
 

Aşa cum reiese din cele trei secţiuni ale prezentei lucrări, studiile privind 

conflictul au suscitat interesul cercetătorilor încă din secolele trecute. Secolul XX 

cu ale sale conflagraţii mondiale a condus către organizarea sistemului 

internaţional în vederea prevenirii conflictelor majore şi către identificarea de 

instrumente, fie juridice fie diplomatice, de rezolvare a conflictului. 

Abordările contemporane prezentate în acest articol demonstrează 

diversitatea tipurilor de analiză a conflictului, dar existenţa rezultatelor concrete în 

domeniul academic de studiu al conflictelor împreună cu adoptarea acestor 

rezultate şi punerea în practică de către decidenţii politici ne îndeamnă să afirmăm 

că incidenţa conflictelor majore va fi din ce în ce mai redusă, sau în cazul 

desfăşurării acestora urmările violente vor fi limitate. 

Totodată, din punct de vedere juridic, o tipologie foarte clară a conflictelor 

este mai mult decât necesară, diferenţierea dintre conflictele armate internaţionale 

şi cele ne-internaţionale, dar şi distincţia dintre acestea şi alte tipuri de conflicte 

fiind esenţială pentru aplicarea normelor de drept internaţional. Mai mult, din punct 

de vedere al consilierului juridic al comandantului militar, asemenea distincţii sunt 

necesare când condiţiile reale de luptă pot crea condiţii de sancţionare penală ca 

urmare a nerespectării normelor de drept internaţional umanitar. 
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Pentru o mai bună procesare a articolelor şi pentru introducerea revistei în baza de 

date internaţională CEEOL, dorim respectarea următoarelor cerinţe obligatorii: 

 titlul articolului – română şi engleză; 

 abstractul – română şi engleză; 

 cuvinte-cheie (5-6) – română şi engleză; 

 instituţia din care provine autorul; 

 e-mail, telefon, fax (o adresă de contact); 

 bibliografie. 

 

1. Textul. Se introduce în Microsoft Word, folosind fontul Times New Roman şi 

tastatura standard românească. Nu sunt acceptate fonturile care au mapări neobişnuite (în care 

caracterele diacritice – ş, ţ, ă, î, â şi Ş, Ţ, Ă, Î, Â – înlocuiesc alte caractere - [, ], @, ~, \ 

ş.a.m.d.). Textul în limba română trebuie să aibă în mod obligatoriu diacritice. Articolul trebuie 

cules, pur şi simplu, fără nicio altă formatare în afara sublinierilor, acolo unde este cazul 

folosind bold şi italic. Paragrafele vor fi delimitate de un Enter, părţile articolului fiind separate 

între ele prin două-trei paragrafe goale. 

2. Ecuaţiile. Indiferent de locul pe care îl ocupă în cadrul articolului, ecuaţiile se 

introduc numai în Microsoft Equation Editor. La limită, se acceptă ecuaţii scrise de mână, 

numerotate şi trimise separat de restul articolului). 

3. Figurile. Sunt acceptate formatele vectoriale standard. În cazul figurilor produse cu o 

altă aplicaţie decât Microsoft Word (de exemplu, Corel Draw sau AutoCAD), fişierele 

respectivelor aplicaţii vor fi trimise împreună cu restul articolului. Figurile trimise în format 

electronic vor fi desenate la dimensiunile la care pot fi tipărite, iar dimensiunea textului trebuie 

să fie între 8 şi 12 puncte tipografice. Sunt acceptate şi figuri desenate de mână, pe foi separate 

de restul articolului, cu condiţia ca desenele să fie clare şi să poată fi uşor identificat locul din 

cadrul articolului în care trebuie să se regăsească. 

4. Imaginile. Imaginile scanate trebuie incluse atât în documentul Microsoft Word, cât 

şi trimise separat. Nu se recomandă folosirea imaginilor preluate de pe Internet, deoarece 

acestea nu satisfac cerinţele necesare pentru tipărirea lor (având o rezoluţie mult inferioară celei 

necesare pentru un tipar de calitate). Imaginile de calitate au o rezoluţie de minimum 200 dpi. 

Pentru formatele JPEG şi GIF aveţi în vedere ca, în urma compresiei, calitatea imaginii să 

devină rezonabilă. 

5. Numerotarea. Ecuaţiile, figurile, tabelele, titlurile din bibliografie vor fi 

numerotate cu cifre arabe, astfel: 

• între paranteze pătrate pentru bibliografie; 

• între paranteze rotunde pentru formule; 

• prin exponent, în cazul notelor de subsol; 

• precedate de denumire, în cazul observaţiilor, figurilor, tabelelor etc. 

Rugăm autorii să redacteze articolele atât în limba română, cât şi în 

limba engleză. 

Vă mulţumim ! 
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