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T

răim într-o lume în care unii susŃin că globalizarea aduce fericire, iar
alŃii că aduce nenorociri nenumărate. Interesele monopoliste ale
firmelor şi dorinŃa de extindere a lor a condus la războaie pentru
dominaŃie colonială, pentru cucerirea a noi pieŃe de desfacere, astfel încât firmele
au devenit transnaŃionale. Ele au acum puterea de a subjuga economic statele
naŃionale.
Odată cu globalizarea au apărut noi probleme, iar cele vechi au fost recreate şi reactualizate. SpaŃiul virtual se transformă dintr-unul informaŃional
într-un univers fractal, multidimensional. Orice putere din lume este nevoită să se
raporteze la cele trei dimensiuni ale arhitecturii sale – geopolitică, geoeconomică şi
geostrategică – care fac parte din arhitecturile de securitate ale fiecăreia. Pe baza
celor trei dimensiuni esenŃiale, vor fi reconfigurate atât suporturile de putere, cât şi
cele de control al puterii. În cele din urmă, spaŃiul geografic şi cel virtual vor
impune lumii măsura şi limitele devenirii sale globale.
1. DefiniŃiile globalizării
După Zigmunt Bauman „globalizarea este ceva ce trebuie să realizăm
neapărat dacă vrem să fim fericiŃi; după alŃii, sursa nefericirii noastre rezidă tocmai
în globalizare. Este sigur, însă, pentru toată lumea că globalizarea reprezintă
destinul implacabil spre care se îndreaptă lumea, un proces ireversibil care ne
afectează pe toŃi, în egală măsură şi în acelaşi mod”1.
Ca orice proces politico-social şi economic, globalizarea nu poate fi
considerată o sursă nelimitată de beneficii pentru umanitate, mai ales pentru zonele
1

Bauman Zigmunt, Globalizarea şi efectele ei sociale, Editura Antet, Bucureşti, 1999, p.5.
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în care productivitatea muncii şi eficienŃa acesteia sunt foarte reduse, dar nici nu
poate fi învinovăŃită de toate relele pe care unele structuri sociale sunt obligate să le
depăşească. Procesul globalizării are următoarele caracteristici: declinul important
al producŃiei de masă pe baze teritoriale şi diversificarea crescândă a pieŃelor;
creşterea importanŃei serviciilor în ansamblul activităŃii economice; o proporŃie tot
mai mare din valoarea produselor individuale constă în design, marketing,
consultanŃă juridică şi financiară; standardizarea produselor asociată cu economiile
cu anvergură teritorială este înlocuită cu accentuarea diferenŃierii în conformitate
cu cererea locală sau specializată; nivelurile naŃionale de organizare economică
scad în importanŃă pe măsură ce se extind nivelurile globale de organizare, datorită
caracterului global al finanŃelor şi tehnologiilor; creşterea numărului de activităŃi
guvernamentale care se reglementează prin acorduri internaŃionale; dezvoltarea
accentuată a reŃelelor transnaŃionale neguvernamentale şi neoficiale etc.2
Indubitabil, istoria omenirii este istoria evoluŃiei trinomului spaŃiul
acŃiunilor umane, viteză şi timp. Marile şi micile evenimente sociale sunt cauză şi
efect ale combinării celor trei componente ale ecuaŃiei devenirii. Pentru majoritatea
oamenilor, globalizarea reprezintă ceva care le umple viaŃa şi la bine şi la rău, mai
ales la rău. Ea vine de undeva, nu se ştie de unde, şi acŃionează implacabil, mai ales
atunci când se pune problema ca cei mulŃi să Ńină post şi să accepte noi sacrificii. Ei
se întreabă şi vor să afle cine o produce, pentru ce şi pentru cine, în numele cui se
produce şi de ce intervine în toate discuŃiile care justifică deciziile ce se iau peste
capul lor şi mai ales împotriva lor.
Globalizarea a devenit omniprezentă; pentru unii ea este sinonimă cu
progresul general, în timp ce pentru alŃii a devenit un adevărat blestem, fiind cauza
a tot ceea ce merge prost în lume, mai ales în zonele în care sărăcia se extinde.
Astfel, crizele economice şi cele financiare se produc din cauza globalizării, ca şi
cum acestea nu mai sunt legate de acŃiuni umane, de capitaluri speculative şi
guverne, ci sunt generate de globalizare.
Unele guverne acuză globalizarea pentru pierderea suveranităŃii naŃionale,
iar altele îşi justifică acŃiunile politice de renunŃare la suveranitatea naŃională prin
integrarea în entităŃi suprastatale, pe motiv că puterea locală se diminuează în faŃa
creşterii fără precedent a influenŃelor pieŃelor financiare şi a structurilor
supranaŃionale. Unii lideri politici afirmă că globalizarea este vinovată de reducerea
drastică a numărului locurilor de muncă, face să crească inegalitatea socială, iar
condiŃiile de muncă îmbracă mantia sadismului.

2

Eugen Bădălan, Mircea Udrescu, Constantin Mincu, CondiŃionări logistice în epoca globalizării,
Editura Academiei Oamenilor de ŞtiinŃă , Bucureşti, 2010, p. 6.
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MulŃi oameni luptă împotriva globalizării prin atacuri virulente la adresa
OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite, Fondului Monetar InternaŃional, Băncii Mondiale,
OrganizaŃiei Mondiale a ComerŃului, Grupului G7+1 etc., dar acŃiunile lor devin tot
mai haotice şi destructurate.
Totodată mulŃi politicieni şi economişti apără procesele de globalizare, dar
pun sub semnul întrebării modalitatea practică în care s-a acŃionat de către unele
organisme mondiale şi Ńări dezvoltate în impunerea cerinŃelor globalizării. Deşi
popoarelor respective le-au fost prezentate ca acŃiuni de ridicare generală a
nivelului de viaŃă, încercările de a impune libertatea totală a circulaŃiei capitalurilor
în Ńările în curs de dezvoltare, în condiŃiile inexistenŃei unor instituŃii capabile să
gestioneze uriaşele fluxuri financiare, au avut drept consecinŃă declanşarea de crize
financiare, urmate de adâncirea gradului de sărăcie şi de nemulŃumire generală.
Astfel, în multe Ńări în curs de dezvoltare din Asia, Europa, Africa şi America de
Sud, au dispărut speranŃele oamenilor într-o viaŃă mai bună, prin politicile globale
ale unor instituŃii mondiale, întrucât ei trăiesc fie mai rău decât înainte, fie tot la fel,
şi, totodată, sunt neputincioşi în faŃa înaintării copleşitoare a globalizării, care
devine omniprezentă, prin subordonarea puterii locale celei globalizatoare, de
pretutindeni şi din toate domeniile activităŃii sociale.3
Pe acest fond, s-au făcut auzite numeroase voci care se opun categoric
modului în care Fondul Monetar InternaŃional şi Banca Mondială au exportat
globalizarea în multe Ńări în curs de dezvoltare, în care, prin inginerii financiare
urmate de acte de corupŃie, scopurile iniŃiale au fost deturnate.
Totodată, mulŃi adepŃi ai globalizării susŃin că, în ansamblu, globalizarea
are efecte pozitive pentru populaŃia globului, prin convergenŃa sa socială, fiind
convinşi că atât costurile, cât şi beneficiile, nu vor fi uniforme, unii vor fi mai
câştigaŃi, alŃii vor fi în pierdere, dar se speră că cei mai mulŃi vor fi mulŃumiŃi.
Aceste puncte de vedere se bazează pe convingerea că globalizarea este purtătoarea
indubitabilă a cerinŃelor de eficienŃă şi productivitate ridicate, care combină
efectele benefice cu efectul negativ asupra tuturor celor care nesocotesc legităŃile
calităŃii şi moralităŃii. Ca urmare, se susŃine că procesul de globalizare are mai
multe consecinŃe pozitive decât negative, înscriindu-se în cerinŃele legilor generale
ale progresului economic şi social. Pentru susŃinătorii globalizării, „în realitate,
principalii perdanŃi în globalizare sunt acum acele popoare şi Ńări care nu sunt în
stare să se alăture procesului de globalizare şi rămân în urmă, în principal din cauză
că nu au instituŃii credibile - politice, juridice, economice sau sociale. Dimpotrivă,
principalii câştigători sunt cei care beneficiază de pe urma faptului că au fost

3

Ibidem, p. 7.
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capabili să fie deschişi faŃă de ea, atrăgând comerŃ, capital şi tehnologie străine”4.
În ceea ce ne priveşte avem unele rezerve asupra acestor afirmaŃii din cauza unor
informaŃii care susŃin contrariul.
AdepŃii globalizării susŃin că pieŃele, instituŃiile supranaŃionale şi firmele
cu interese internaŃionale se găsesc, mai mult decât majoritatea guvernelor, în
fruntea extinderii globalizării şi că pieŃele se dezvoltă mai eficient acolo unde
guvernele intervin mai puŃin, dar că guvernele au încă un rol important în
menŃinerea unei relative stabilităŃi economice şi în garantarea unei anumite
protecŃii sociale. De aceea „globalizarea din zilele noaste şi tehnologia constituie o
revoluŃie neterminată. Lor le lipseşte reglementarea socială. Până nu se stabileşte
un nou cadru global de reguli sociale, va persista actuala stare de nelinişte”5.
Cei ce definesc agentul responsabil cu cadrul general de reguli sociale, nu
exclud existenŃa unui guvernământ mondial, aflat undeva deasupra tuturor
guvernelor. Sunt edificatoare, în acest sens, afirmaŃiile a doi importanŃi oameni de
stat, Tony Blair şi Bill Clinton, la Summit-ul de la Davos, din ianuarie 2000, care
au susŃinut globalizarea, fără a angaja în vreun fel guvernele lor.
Tony Blair este susŃinătorul creării unei economii mondiale deschise şi a
unei societăŃi globale, viziune posibilă în următorul secol numai dacă se beneficiază
cu înŃelepciune de binefacerile globalizării şi se creează o bază corectă de antrenare
în această horă a tuturor Ńărilor, iar, printr-o angajare etică internaŃională, să se
ajungă la ajutorarea celor săraci, la eliminarea acŃiunilor cauzatoare de genocid şi a
marilor probleme de mediu. Bill Clinton a insistat asupra ideii „este esenŃial ca
muncitorii şi familiile din Ńările dezvoltate, ca şi din cele în curs de dezvoltare să
tragă foloase din globalizare. În Ńările industrializate trebuie să se asigure că săracii
şi cei dezavantajaŃi de schimbare nu sunt neglijaŃi şi că toŃi muncitorii au acces la
binefacerile educaŃiei şi instruirii profesionale pentru aplicarea noilor tehnologii.
Liderii Ńărilor în curs de dezvoltare trebuie să micşoreze diferenŃa dintre bogaŃi şi
săraci şi să se asigure că guvernele şi instituŃiile sunt deschise şi transparente. Acest
lucru este esenŃial pentru atragerea investiŃiilor străine necesare pentru
îmbunătăŃirea coeficienŃilor de dezvoltare şi rezolvarea problemelor sociale. Există
o limită până la care economiile industrializate pot acŃiona pentru a ajuta Ńările în
curs de dezvoltare care nu iau măsurile necesare. Ele pot, totuşi, să reducă povara
datoriilor acestor Ńări, să facă comerŃ cu ele, să investească în ele şi să sprijine
educaŃia şi politicile de instruire”6.
4

De la Dehera Guillermo, Învingători şi învinşi în globalizare, Editura Historia, Bucureşti, 2007,
p. 13.
5
Cohen Daniel, Nos temps modernes, Flammarion, Paris, 1999, p. 31.
6
De la Dehera Guillermo, Învingători şi învinşi în globalizare, Editura Historia, Bucureşti, 2007,
p. 15.
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Desigur, pentru reprezentanŃii marilor economii mondiale, globalizarea
este un proces necesar, care are ca obiectiv o sumă de obiective pragmatice, care
exclud orice idealuri ideologice dogmatice. În opinia lui Tony Blair şi Bill Clinton,
globalizarea reprezintă sensul direcŃiei în care „va curge apa”, în această direcŃie se
vor angaja Ńările purtătoare de progres, iar celelalte, pentru a fi ajutate, vor trebui să
facă ele însele eforturi susŃinute spre a micşora decalajul care le separă de naŃiunile
de frunte.
Astăzi, globalizarea pare să fie o certitudine cu o mulŃime de incertitudini;
cert este faptul că acum se vorbeşte de globalizare, de economie globalizată, de
mediu global, de politici globale, de terorism global etc. În consecinŃă, şi definiŃiile
globalizării sunt tot atât de numeroase ca şi variantele de abordări ale fenomenului
prin care au fost explicate.
Pentru unii autori români, globalizarea reprezintă „modalitate sau sistem de
receptare şi abordare pe termen lung a marilor probleme contemporane,
determinate de interacŃiunea multiplelor procese şi fenomene economice, tehnice,
politice, sociale, culturale, ecologice etc. şi preconizarea soluŃionării lor într-o largă
perspectivă de către comunitatea internaŃională. Într-o asemenea viziune globalistă,
ansamblul dobândeşte proprietăŃi sau însuşiri pe care componentele nu le posedă”7.
DefiniŃia sugerează procesul complicat de planificare interdependentă a marilor
probleme ale omenirii de către comunitatea internaŃională, înŃeleasă ca un
important „actor” internaŃional. Dificultatea cea mare rezidă în faptul că ansamblul
comunităŃii internaŃionale nu acŃionează sinergic, optimal, ci ca o sumă de entităŃi,
de multe ori cu interese deosebite şi adesea contradictorii! Oricum, este lesne de
înŃeles că obiectul şi subiectul globalizării se constituie din entităŃi statale, unele
iniŃiind şi susŃinând fenomenele globalizatoare favorabile lor, în timp ce altele se
găsesc în situaŃia de a suporta consecinŃele negative ale acestor procese.
AlŃi autori apreciază că „Globalizarea este un proces dinamic de
liberalizare, deschidere şi integrare internaŃională pe o serie largă de pieŃe, de la
muncă la bunuri şi de la servicii la capital şi tehnologie... În analiză finală,
globalizarea se bazează pe libertate: libertatea de a face comerŃ cu restul lumii şi de
a capitaliza în avantajul relativ al fiecărei Ńări, libertatea de a investi acolo unde
profiturile de capital sunt mai mari, la un nivel de risc tolerabil, şi libertatea de a
deschide afaceri în Ńara pe care o alegi, fie că este o afacere care să obŃină profituri
mai mari ori o parte de piaŃă mai mare sau să caute, în mod individual, salarii şi/sau
condiŃii de muncă mai bune”8. DefiniŃia insistă pe liberalizarea, deschiderea şi
7
Dobrotă NiŃă, coordonator, DicŃionar de economie, Editura Economică, Bucureşti, 1999,
pp. 228-229.
8
De la Dehera Guillermo, Învingători şi învinşi în globalizare, Editura Historia, Bucureşti, 2007,
pp. 17-18.
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integrarea internaŃională, libertatea de acŃiune fiind cuvintele de ordine, obiectul
globalizării fiind marile întinderi geografice globale, în care, desigur, se află entităŃi
statale, subiectul acesteia rămânând nedefinit, putând fi vorba despre companii de
succes transnaŃionale.
În viziunea noastră, globalizarea reprezintă cadrul instituŃional
internaŃional prin care companiile îşi promovează interesele proprii, fără a mai avea
nevoie de acŃiunea protectoare şi de intermediere a statelor. Într-un asemenea
context, capitalul poate circula liber, firmele fac afaceri pretutindeni, cetăŃenii se
pot deplasa liber, cadrul legislativ naŃional se supune cadrului legislativ global, iar
principiile de bază ale acŃiunii umane sunt supuse criteriilor de eficacitate, eficienŃă
şi profit. Pentru profit, companiile transnaŃionale se aliază cu marile puteri pentru a
distruge statele care se opun globalizării, aşa cum au distrus Serbia şi Iugoslavia.
Globalizarea actuală se dovedeşte a fi expresia intensificării
interconectărilor multiple – politice, economice, culturale şi, nu în ultimul rând,
militare. TendinŃa de globalizare de după 1980 este sesizată ca o treaptă calitativ
superioară în devenirea socială, o consecinŃă a adevăratei revoluŃii în domeniul
tehnologiilor informatice şi de procesare a datelor. Acest proces de intensificare
agresivă a interconectărilor are, evident, un caracter contradictoriu, implicând atât
integrarea, cât şi fragmentarea, omogenizarea, cât şi diversificarea, globalizarea, cât
şi localizarea, îmbogăŃirea, cât şi sărăcirea, evident, a unora de către ceilalŃi. Aşa, de
pildă, România a fost sărăcită de către ceilalŃi în cei 20 de ani de tranziŃie, prin
distrugerea fără discernământ a majorităŃii întreprinderilor şi înstrăinarea acestora
la preŃuri de câteva ori mai mici decât cele reale, a bogăŃiilor, solului şi subsolului,
a băncilor, a pământului, a pădurilor etc.
Dincolo de orice critică, se pare că multinaŃionalele şi guvernele au nevoie
unele de altele şi, de regulă, ajung la o soluŃie de compromis, în care companiile
maximizează un anumit nivel rezonabil de profit, iar guvernele primesc venituri
fiscale şi pot să angajeze personal. Pe ansamblu, devine tot mai evident faptul că,
din cauza proceselor de globalizare, companiile, mai degrabă decât statele, devin
actorii principali ai economiei mondiale, realizând profituri uriaşe în statele în curs
de dezvoltare. Cu toate acestea, statele îşi mai menŃin rolul reglator în reducerea
consecinŃelor negative care decurg din concurenŃa necontrolată.
Globalizarea se confruntă cu foarte multe probleme printre care sunt şi
următoarele: problema resurselor energetice şi a celor alimentare; problema apei;
problema mediului; problema frontierelor; problema faliilor; problema decalajelor
economice imense; problema supravieŃuirii; problema violenŃei asimetrice inclusiv
a violenŃei teroriste; problema armelor; problema cyberspaŃiului; probleme
rezultate din procesul de globalizare; probleme generatoare de bătălii identitare;
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probleme ale disimetriei şi a asimetriei relaŃiilor internaŃionale, probleme
economico-financiare.
2. Frontierele şi războaiele de-a lungul mileniilor
În amplul proces de expansiune globală, ca o realitate a echilibrului s-au
impus statele şi delimitările de graniŃă, în care puterea absolută aparŃinea unei
singure persoane, rege, împărat ş.a., ca reprezentant recunoscut al unor entităŃi
naŃionale. În antichitate şi în feudalism, statul, reprezentat de conducătorul acestuia,
avea puteri nelimitate asupra tuturor cetăŃenilor, proprietăŃilor şi bunurilor care
Ńineau de o anumită departajare şi configuraŃie de frontieră. Chiar şi războaiele
purtate în acele vremuri se duceau din voinŃa şi în numele împăratului, regelui,
conducătorului.
Zorii capitalismului au apărut pe fondul consolidării proprietăŃii private din
ateliere, fabrici, întreprinderi şi companii, împreună cu cea a finanŃelor, urmată de
conjugarea treptată dintre marii proprietari şi autorităŃile centrale ale statului, mai
ales în legătură cu proprietatea. Dar aceste entităŃi economico-politice,
conştientizând necesitatea unei autorităŃi centrale protectoare, au iniŃiat eliminarea
statului condus de un autocrat, pentru a-1 înlocui cu un stat de reprezentare, de
reglementare, construit în baza democraŃiei înŃeleasă şi aplicată la nivelul lor de
mari proprietari: etapa zisă „burghezo-democratică”, pentru a-şi justifica
ascensiunea politică în vederea înlăturării autocratului şi a marilor feudali (etapa
revoluŃiilor conduse de Cromwell, Robespiere ş.a.). De acum, statele naŃionale s-au
transformat în instrumente ale proprietăŃii private şi financiare, menite să asigure
cadrul legislativ de dezvoltare a proprietăŃii. DorinŃa de eliminare a concurenŃei
externe şi de dezvoltare netulburată a propriilor afaceri a determinat firmele din
interiorul graniŃelor să-şi extindă activitatea de la un anumit spectru local către un
cadru naŃional, sub protecŃie statală, aceasta constituind forma de manifestare a
intereselor monopoliste ale firmelor şi extinderea lor la nivel naŃional. Apoi, prin
războaiele şi dominaŃia colonială, firmele au căpătat statut internaŃional şi cu
ajutorul expres al statului naŃional au dobândit statut transnaŃional, în detrimentul
statelor naŃionale pe care le subjugau economic.
În 1215, în Anglia, regele John a semnat Magna Cartha Libertatum şi a
cedat, în favoarea celor mai bogaŃi oameni ai Angliei, cea mai importantă parte a
puterii sale, aceea de a iniŃia legi, ceea ce a avut drept urmare utilizarea puterii
regale în interesul celor bogaŃi. Prin Compania Indiilor de Est, dreptul cutumiar
englezesc s-a răspândit în Ńările Coroanei. Ca urmare, în popor, dar şi în mediile
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înalte, se acceptă ideea că cel ce are aurul stabileşte legile, iar cel care stabileşte
legile capătă şi aurul.9
Astfel, în ultimele secole, marile companii industriale, comerciale şi
financiare, au marcat evoluŃia societăŃii omeneşti. Chiar şi confruntările locale şi
zonale, precum şi marile războaie ale omenirii, au fost orchestrate şi finanŃate de
mari grupuri financiare, care nu s-au dat în lături de la înarmarea ambelor tabere
pentru a-şi dezvolta propriile afaceri, cu profituri imense.
Dezvoltarea tehnologică a făcut posibilă gestionarea de afaceri la nivel
mondial. În expansiunea lor, unele firme au întâmpinat greutăŃi întrucât au intrat în
conflict cu politicile naŃionale ale statelor-Ńintă, inclusiv cu politicile propriilor lor
state. Din acest moment, firmele transnaŃionale şi-au extins interesele la întregul
mapamond, şi, astfel, au devenit cu adevărat globale.
Încetul cu încetul, diferiŃi reprezentanŃi ai lumii academice şi din domeniul
comunicării au început să explice şi să popularizeze conceptele globalizării.
Teodore Levitt10, prin anii '80, a intuit procesul de globalizare a pieŃelor şi
conceptul de piaŃă globalizată. El a observat că produsele se vând în Ńările
dezvoltate, până când acestea nu mai au o cerere corespunzătoare criteriilor
economice. Apoi produsele se pot vinde în Ńările mai puŃin dezvoltate. După aceea
se trece spre cel de-al doilea stadiu, denumit stadiu global, când acelaşi produs se
vinde, practic, în toată lumea, prin folosirea aceloraşi tehnici şi metode, ceea ce are
ca efect reducerea costurilor şi armonizarea gusturilor consumatorului pe o bază
globală. Firmele au înŃeles că ar trebui să-şi definească activitatea nu prin prisma
produselor, ci prin prisma nevoilor care trebuie acoperite.
Globalizarea economică a avut, are şi va avea influenŃe asupra instituŃiei
statale. Este evident că globalizarea s-a remarcat prin destructurare statală, din
moment ce în 1946 erau 74 Ńări şi astăzi sunt cu mult peste 200 şi există tendinŃa ca
numărul acestora să crească. Numai decolonizarea Africii a dus la apariŃia a peste
48 de noi state şi numărul acestora a sporit prin decupări naŃionaliste.
Dezmembrarea imperiului sovietic a dus la apariŃia a încă 15 state, iar destrămarea
Iugoslaviei a adus pe planetă, iniŃial, încă 5 state.
Ca tendinŃă, statele mici independente pot să se menŃină într-o asemenea
stare numai prin deschiderea totală a pieŃelor proprii, ceea ce garantează
consolidarea procesului de globalizare. Dacă se iau drept exemple cazurile Coreei
şi Indoneziei, Ńările mici, pe măsură ce se deschid proceselor globalizatoare, devin
9

Cf. Kiyosaki, Robert T., Lechter Shanon L., Ghidul investitorului, Editura Amaltea, Bucureşti,
2002, pp. 244-245.
10
Cf. Kotler Philip, Managementul marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1997, p. 110, 527-529,
544, 569. Pe larg Levitt Teodore, The globalization of markets, Harward Business Review, May-June,
1983.
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tot mai dispuse acceptării principiilor specifice unei vieŃi democratice. De
asemenea, o lume tot mai deschisă şi globalizată face tot mai posibilă dezintegrarea
entităŃilor naŃionaliste, minorităŃile naŃionale devenind tot mai intransigente faŃă de
majoritatea statală. În acest mod se explică separarea Slovaciei de Republica Cehă,
precum şi separarea regiunii Kosovo de Serbia.
După alte opinii, nu globalizarea a fost cea care a dus la dezmembrarea
Cehoslavaciei şi a Iugoslaviei, ci manevele oculte ale Germaniei în zona
Cehoslovaciei şi, respectiv, cele ale S.U.A. şi Angliei în problema Kosovo. Astfel,
pe de o parte, Cehoslovacia devenise una dintre cele mai puternice Ńări
industrializate dintre Ńările socialiste europene, iar, pe de altă parte, în 1945,
Cehoslovacia rezolvase problema „sudetă” prin expulzarea - în 24 de ore - din Ńară
a tuturor germanilor. Astăzi, Cehoslovacia a dispărut şi au apărut Cehia şi Slovacia.
S.U.A. şi o parte din Europa au optat pentru divizarea Serbiei pentru a-şi
implanta acolo un cap de pod contra FederaŃiei Ruse, iar „independenŃa” acordată
regiunii Kosovo a fost doar ultimul afront la adresa Rusiei.
Stârnirea orgoliilor naŃionaliste ale unor grupuri etnice a fost doar
ambalajul ideologic pentru a le convinge să ceară separarea. Generalul Tudjiman
şi-a dat seama că fusese păcălit şi, înainte să moară, a recunoscut public acest lucru
- dar era prea târziu: separarea CroaŃiei se realizase, şi încă prin crunte războaie
fratricide.
În Balcani au existat 4 tipuri majore de precedente: reunificarea forŃată a
unui stat de către comunitatea internaŃională în cadrul unui aranjament confederativ
care se centralizează treptat (Bosnia); soluŃionarea unui conflict prin decentralizare,
dar menŃinerea unui stat unitar (Macedonia); secesiunea unei republici cu acordul
statului central (Muntenegru, care s-a separat cu acordul Serbiei) şi, în final, s-a
ajuns la secesiune unilaterală fără acordul statului gazdă (Kosovo fără
consimŃământul Serbiei). Recunoaşterea formală a independenŃei Kosovo a ridicat
o serie de aspecte de drept internaŃional şi a provocat numeroase dificultăŃi
diplomatice. Statele Unite şi multe state ale Uniunii Europene11 au acceptat faptul
că provincia Kosovo nu mai face parte oficial, din Serbia. Statele Unite ale
Americii, majoritatea statelor membre UE, precum şi alte state (în total 51 de state)
au recunoscut Kosovo ca stat independent, dar există şi state precum Cipru,
Republica Cehă, Grecia, România, Slovacia şi Spania, care, datorită unor tendinŃe
secesioniste cu care se confruntă, au refuzat să recunoască această independenŃă.

11
18 state europene au recunoscut independenŃa Kosovo, au rămas puŃine state, printre care şi
România, care nu au făcut acest lucru, menŃinându-se ferme pe poziŃii chiar sub influenŃa unor
presiuni occidentale. Vezi: http://www.gandul.info/europa/kosovo-o-problema-de-credibilitatepentru-ue-si-nato.html?3930;2536525.
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Ne referim la recunoaşterea independenŃei acestei provincii ca „formală”,
deoarece ea va exista multă vreme doar sub tutela ONU, de care va fi administrată
în continuare şi „condiŃionată” deoarece mişcarea spre independenŃă s-a realizat în
urma implementării unor standarde de guvernare (funcŃionalitate a instituŃiilor) şi
protecŃia drepturilor minorităŃilor12.
Există fără discuŃie o serie de precedente referitoare la această zonă
geografică, primul ar fi cel al actului în sine de declarare unilaterală a independenŃei; al doilea este faptul că a fost şi este considerat de unele state ca putând
constitui un precedent pentru viitoare acŃiuni secesioniste şi în alte state, pentru că,
în opinia noastră, contează prea puŃin variantele de acŃiune pentru crearea unui stat
nou, atâta timp cât a fost încălcat dreptul internaŃional, fapt ce constituie al treilea
tip de precedent ce se soldează cu „deteriorarea imaginii” ONU.
Încă din preambulul ConstituŃiei Serbiei se precizează „Kosovo este parte
integrală a teritoriului Serbiei cu autonomie fundamentală”, apoi, primul articol
stipulează că „Serbia este statul populaŃiei sârbe şi a cetăŃenilor săi”13, iar în cel deal 2-lea cu referire la suveranitate se precizează că „niciun organ al statului,
organizaŃie politică, grup sau individ nu poate uzurpa suveranitatea cetăŃenilor sau
să instaureze un guvern fără consimŃământul liber exprimat al cetăŃenilor săi”.
Considerăm ca elemente importante ale legitimităŃii şi legalităŃii
ConstituŃiei acestui stat faptul că această nouă versiune a ConstituŃiei a fost
aprobată la 30 septembrie 2006 de către toŃi membrii Adunării NaŃionale, inclusiv
de reprezentanŃii Partidului Radical Sârb. Apoi, a trecut de referendumul
cetăŃenilor săi în 28-29 octombrie 2006, fapt ce o face legală pentru aceştia. De
asemenea, se mai precizează că teritoriul Republicii Serbia „este inseparabil şi
indivizibil”, iar frontiera este „inviolabilă”14.
Comisia VeneŃiei (Comisia Europeană pentru DemocraŃie prin Drept)15, cu
privire la autonomia substanŃială acordată Kosovo, consideră că o examinare mai
atentă a ConstituŃiei Serbiei denotă clar că autonomia nu este garantată în totalitate
la nivel constituŃional odată ce ConstituŃia delegă aproape toate aspectele mai
importante autonomiei legislaturii16.
Preşedintele kosovar Fatmir Sejdiu şi premierul Hashim Thaci au respins
planul de a obŃine o rezoluŃie amendată a NaŃiunilor Unite pentru desfăşurarea
12

Mirela Atanasiu, Cadrul juridic al noului mediu geopolitic între suveranitatea statelor şi
legitimitatea intervenŃiilor, Impact Strategic nr. 4/2008, Editura UniversităŃii NaŃionale de Apărare
„"Carol I”, Bucureşti, 2008, pp. 45-46.
13
ConstituŃia Serbiei adoptată de Adunarea NaŃională la 30 septembrie 2006.
14
Idem, art. 8.
15
Ibidem.
16
CDL-AD(2007)004 - Opinion on the Constitution of Serbia adopted by the Commission at its 70th
plenary session (Venice, 17-18 March 2007).
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misiunii de poliŃie şi justiŃie (EULEX) în Kosovo, compromis la care se ajunsese
pentru ca Serbia să accepte misiunea. EULEX s-a confruntat cu întârzieri din cauza
opoziŃiei Serbiei şi a sârbilor kosovari, a căror condiŃie primordială este aceea ca
desfăşurarea EULEX să primească aprobarea Consiliului de Securitate al ONU,
considerând că această instanŃă este singura abilitată să se pronunŃe în problemele
referitoare la Kosovo17.
Miniştrii de externe din cadrul OrganizaŃiei ConferinŃei Islamice (OCI)
şi-au exprimat sprijinul pentru un Kosovo independent la cel de-al 36-lea Summit
Ministerial, desfăşurat la 25 mai 2009, la Damasc, în Siria18.
„Cazul” Kosovo este considerat a avea cel puŃin două paliere pe care poate
fi interpretat. Primul este cel „naŃionalist”, prin care înŃelegem procesul de formare
a unei naŃiuni. Bunul-simŃ şi precedentele din perioada „naŃionalistă” a Europei
trebuie să admită că o comunitate relativ mare, care ocupă de mult timp (cel puŃin
un secol) un teritoriu clar delimitat şi care e omogenă din perspectiva principalelor
atribute identitare (etnie, limba, religie etc.), are dreptul de autodeterminare. Drept
care poate duce până la proclamarea independenŃei de stat. Kosovo îndeplineşte
aceste criterii de bun-simŃ. Dar aceste criterii mai sunt îndeplinite şi de alte
comunităŃi din Europa. Unele chiar din Uniunea Europeană. Bascii, catalanii,
corsicanii, galezii, scoŃienii, valonii şi flamanzii sunt doar cele mai cunoscute
exemple de comunităŃi care îşi afirmă dorinŃa de autodeterminare. Dincolo de
graniŃele UE, situaŃia este şi mai complicată. Kurzii, palestinienii, locuitorii din
Caşmir, tamilii din Sri Lanka şi multe alte popoare sunt angrenate în conflicte care
au ca scop declarat constituirea unor state naŃionale. Nu în ultimul rând, spaŃiul
fostei Uniuni Sovietice este, din punctul de vedere al afirmării dreptului la
autodeterminare, un adevărat câmp minat. Sigur este doar faptul că acest nou
„stat”, sărac şi slab economic nu poate ajuta în niciun fel la asigurarea sau
menŃinerea stabilităŃii în zonă şi va constitui pentru multă vreme un măr al
discordiei.
Cel de-al doilea palier de abordare pleacă de la premisa că subiecte de
drept internaŃional sunt considerate a fi statele-naŃiune, cele deja create legal şi
legitim. De asemenea, în Actul de la Helsinki se precizează că „statele participante
îşi vor respecta fiecare egalitatea suverană şi individualitatea celuilalt, precum şi
toate drepturile inerente suveranităŃii şi pe care le cuprinde suveranitatea lor, între
care în special dreptul fiecărui stat la egalitate juridică, la integritate teritorială, la

17

http: //www.cotidianul.ro/kosovo_respinge_noul_plan_pentru_desfasurarea_misiunii_ue_acceptat
_de_serbia-64019.html
18
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/ro/features/setimes/features/2009/05/27/ feature-02
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libertate şi independenŃă politică”19.
Kosovo a pus sub semnul întrebării multe dintre valorile Europei şi ale
lumii, aruncând pe piaŃa comunicării planetare nesiguranŃă şi ambiguitate.
Momentul Kosovo a schimbat arhetipul prin inserŃia violentă a unei antistructuri20
în firescul continentului pe care unii au numit-o „amputare teritorială naŃională”,
„vulcanul Kosovo”, „trădare europeană” sau chiar „spirală a urii”21. La acea
vreme, Vladimir Putin considera că precedentul Kosovo este un precedent oribil
care „distruge întregul sistem de relaŃii internaŃionale existent, nu numai de câteva
zeci de ani, ci de sute de ani”22.
Ulterior, la 7 august 2008, un oficial militar georgian anunŃa că Tbilisi a
decis să restaureze „ordinea constituŃională” în Osetia de Sud23. Georgienii au
declarat încetarea unilaterală a focului după o zi de lupte între forŃele georgiene şi
osetine. Ministrul apărării declara că miliŃiile Osetiei de Sud au continuat atacul
asupra poziŃiilor şi satelor georgiene astfel încât trupele georgiene au relansat
ofensiva militară la scară largă cu ajutorul artileriei şi au avansat rapid. Sub
pretextul „apărării” şi „întăririi” forŃelor de menŃinere a păcii ruseşti din Osetia de
Sud, regiune separatistă din Georgia care doreşte să se unească cu Rusia, armata
rusă a intrat cu tancuri şi armament greu în Georgia. A urmat apoi conflictul rusogeorgian care a transformat lumea geopolitică contemporană având consecinŃe
importante ale păcii şi securităŃii Europei şi nu numai. La 7-8 august, au început
mişcările Moscovei în Osetia de Sud, considerate în mare parte a fi răspunsul
calculelor greşite ale liderului georgian. Contraatacul disproporŃionat al Rusiei a
provocat schimbări majore în relaŃiile cu Ńările euroatlantice, a subminat stabilitatea
şi securitatea regională, a pus în pericol coridoarele energetice vitale pentru Europa
încălcând prevederile dreptului internaŃional.
Teama diplomaŃiilor occidentale o constituie nu atât proclamarea independenŃei unor teritorii, chiar neviabile economic, cât probabilitatea mare ca noile
„state” independente să se unească cu statele mari şi vechi ale etniilor respective.
Teama este faŃă de eventuala Serbie Mare, eventuala Albanie Mare, eventuala
CroaŃie Mare, dar mai ales faŃă de o Germanie Mare, care ar revendica teritorii de
19

Actul Final al ConferinŃei pentru securitate şi cooperare în Europa, elaborat la Helsinki la 1 august
1975, publicat în Buletinul Oficial nr. 92 din 13.08.1975 (http://www.avoconsult.ro/ helsinki-actfinal-de-la-helsinki-din-1975-conferinta-pentru-securitate-si-cooperare-in-europa.html)
20
Mariana Brandl-Gherga, Simbolistica editorialelor româneşti – sindromul Kosovo (Apud. Claude
Rivière, Structură şi antistructură în riturile profane, în vol. Mituri, rituri, simboluri în societatea
contemporană, coord. Monique Segré, Timişoara, Amarcord, 2000, pp. 77-95).
21
Ibidem.
22
http://www.ziare.com/Putin_Precedentul_Kosovo_este_un_precedent_oribil-247838.html
23
Georgia decided to restore constitutional order in S. Ossetia’ – MoD official, Civil Georgia, 8
August 2008, http://civil.ge/eng/article.php?id=18941&search
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la Polonia şi Cehia, de o Ungarie Mare sau de o Rusie Mare. Rămâne valabilă
întrebarea de ce în cazul Republicii Srpska, din cadrul Bosniei şi HerŃegovinei,
occidentalii (SUA şi Marea Britanie în principal) au refuzat accesul la
independenŃă invocând acordurile de la Helsinki, în cazul Kosovo, SUA au
recunoscut fără rezerve independenŃa provinciei chiar înainte de decizia ONU şi
ulterior, în cazul Abhaziei şi Osetiei de Sud considerând recunoaşterea acestora în
afara legii şi ca încălcând integritatea teritorială a Georgiei.
Serbia a făcut cerere la ONU să îi aprobe sesizarea la Curtea InternaŃională
de JustiŃie cu privire la legalitatea şi conformitatea cu dreptul internaŃional a
declaraŃiei unilaterale de independenŃă a instituŃiilor provizorii ale administraŃiei
autonome a Kosovo. România s-a numărat printre puŃinele state membre ale
Uniunii Europene (împreună cu Cipru, Spania, Grecia şi Slovacia) care au votat în
favoarea sesizării CIJ cu privire la dosarul Kosovo. În cadrul votului din Adunarea
Generală ONU, cele 22 de state din UE care au recunoscut independenŃa Kosovo
s-au abŃinut. Kosovo şi-a declarat independenŃa faŃă de Serbia pe data de 17
februarie 2008 şi a fost recunoscută, până în prezent, de 60 de Ńări, inclusiv 22
dintre cele 27 de state membre ale UE, plus Australia, Canada, Japonia şi Statele
Unite ale Americii. Bosnia şi HerŃegovina este singura fostă republică iugoslavă
care nu a făcut astfel, pe lângă Serbia24. Totuşi, ca toate avizele consultative oferite
de CIJ, decizia asupra Kosovo nu are efect obligatoriu. Astfel, niciuna dintre Ńările
care au recunoscut până acum independenŃa Kosovo nu va fi obligată să îşi
inverseze decizia, chiar dacă judecătorii ONU vor determina că independenŃa nu a
fost obŃinută conform legilor internaŃionale.
În scopul stabilirii (aflării) adevărului cu privire la desfăşurarea unei crize
şi a tuturor fazelor (etapelor) acesteia se impune analizarea tuturor evenimentelor
care s-au succedat în ordine cronologică, adică a întregului lanŃ de evenimente.
Dacă se pierde o singură verigă nu se poate restabili adevărul, iar dacă se pierd mai
multe verigi se ajunge la cu totul altă concluzie decât cea reală. Aceasta este de fapt
rezultatul analizei pe baze ideologice. Astfel au procedat unii „analişti” în cazul
Kosovo, neluând în considerare câteva verigi esenŃiale pentru analiza de securitate
a crizei kosovare.
Adevărul este că mulŃi terorişti au intrat, în 1997, în rândurile Armatei de
Eliberare din Kosovo (UCK) şi de aceea SUA a pus pe lista grupărilor teroriste , în
noiembrie 1997, UCK compusă din cel mult 200 de oameni.25 Aceasta este o verigă
24

Mirela Atanasiu, op. cit., p. 99.
A. Andreescu, N. Radu, S. Lăzărescu, Reconfigurarea terorismului european? Bascii, rebelii
kosovari şi modelul mujahedinilor, Sesiunea anuală de comunicări ştiinŃifice cu participare
internaŃională 19-20 noiembrie 2009, Vol. IV, Editura UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”,
2009, p. 394.
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importantă a analizei noastre ştiinŃifice. A doua: în anul 1998 guvernul SUA a scos
UCK de pe listă şi în mod similar cu cel al modelului mujahedinilor afgani,
membrii UCK au fost etichetaŃi de americani drept luptători pentru libertate. Astfel,
UCK şi-a atins scopul: proclamarea independenŃei Kosovo, iar fostul lider al UCK,
Hashim Thaci, s-a transformat într-un politician cu un trecut dubios.
Schimbarea atitudinii statelor occidentale se explică prin aceea că acestea
au înŃeles că UCK putea fi folosită în lupta împotriva regimului lui Miloşevici. Ca
urmare, serviciile secrete germane, engleze şi americane au organizat tabere de
antrenament în nordul Albaniei, au furnizat uniforme, arme şi instructori.26 În
ziarul „Sunday Times” au apărut declaraŃiile unor agenŃi CIA care au relatat cum
au consiliat pe membrii UCK înainte de bombardarea Iugoslaviei de către NATO.
Putem conchide, fără a avea pretenŃia că deŃinem adevărul absolut, că
marile puteri încă se mai ocupă de modificarea graniŃelor (frontierelor) de stat
potrivit intereselor pe care le au pe diverse continente, îmbinând cu mai multă sau
mai puŃină abilitate forŃa sau dreptul.
După cele două războaie mondiale a urmat o serie de războaie interstatale
cu participarea marilor puteri şi a altor Ńări care se găseau într-o tabără sau cealaltă.
Printre acestea se încadrează războiul dintre India şi Pakistan, războiul dintre
Grecia şi Turcia, războaiele Israelului cu Ńările arabe, războiul dintre Marea
Britanie şi Argentina, din Insulele Malvine, războiul dintre Iran şi Iraq, şi
războaiele de tip intervenŃie militară ale celor două mari puteri (acŃiunile militare
ale SUA în Peninsula Coreană, în Nicaragua, în Panama etc. şi acŃiunile militare
ale URSS în Ungaria, în Cehoslovacia şi în Afganistan).
În cea de-a doua categorie de războaie, marile puteri ale lumii bipolare s-au
implicat direct militar fie pentru a readuce în actualitate anumite reglementări
internaŃionale, fie pentru a readuce la ascultare unele Ńări care aveau tendinŃa de a
se sustrage viziunii globale bipolare, fie pentru a-i atenŃiona politic pe toŃi
partenerii internaŃionali că ele nu rămân indiferente la orice nesocotire a intereselor
lor globale. Războaiele dintre celelalte state s-au desfăşurat sub consilierea marilor
puteri pentru rezolvarea unor diferende teritoriale. Deşi sprijinite cu armament din
ambele părŃi, în momentul când eforturile lor de a purta războiul se epuizau sau
când aria conflictuală risca să se extindă, statele respective erau consiliate să
încheie ostilităŃile în condiŃii reciproc acceptabile. Chiar şi Iranul şi Iraqul, Ńări
susŃinute puternic atât de celelalte state arabe şi musulmane, cât şi de URSS şi Ńări
occidentale interesate, după circa opt ani de conflict sângeros au constatat că
războiul convenŃional pune sub semnul întrebării atingerea obiectivelor militare
iniŃiale. După încheierea Războiului Rece s-au desfăşurat războaiele de impunere a
26
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voinŃei globale asupra unor entităŃi locale, formate, după caz, din state sau din
grupări naŃionaliste. Astfel, după invadarea Kuweitului de către Iraq, Statele Unite
ale Americii, împreună cu alte state, au sancŃionat militar Iraqul şi au redat
independenŃa Kuweitului. În numele terorismului de stat şi al unei iluzorii utilizări
de către Iraq a armamentului de distrugere în masă, SUA au constituit un grup
internaŃional de intervenŃie militară şi, în urma unui război devastator, armata
iraqiană a fost învinsă, iar conducerea politică iraqiană schimbată. Pentru a impune
drepturile internaŃionale ale omului în Afganistan, Bosnia-HerŃegovina, Kosovo
etc., SUA şi NATO au desfăşurat acŃiuni militare de pedepsire a celor care nu s-au
conformat deciziilor politice internaŃionale agreate de către acestea.
În mod similar a procedat în Caucaz şi Rusia care a utilizat forŃa militară
pentru a-şi impune voinŃa sa politică. În numele apărării drepturilor omului, SUA şi
Rusia au folosit violenŃa armată, dar tot mai multă lume pune sub semnul întrebării
justeŃea acŃiunilor celor două mari puteri. Opinia publică internaŃională a fost pusă
în faŃa faptului împlinit în legătură cu situaŃia din Kosovo şi constată că nu se mai
poate face nimic nici în Kosovo, nici în Cecenia, nici în Tibet, nici în Somalia şi
Ruanda etc.
Deşi Statele Unite ale Americii par că sunt mai active pe plan internaŃional,
fac totuşi dovada dublului standard, din moment ce acŃionează numai acolo unde
nu întâmpină ostilitatea declarată a Rusiei şi Chinei, a unor Ńări cu un potenŃial
militar demn de luat în seamă.
Pentru viitorul apropiat, pe măsură ce deciziile de intervenŃie armată se iau
de către instituŃii internaŃionale şi se execută de către o Ńară sau de către un grup de
Ńări, rezultă războaie specifice societăŃii globalizate, responsabilitatea menŃinerii
ordinii mondiale trecând de la un stat sau un grup de state către instituŃii
internaŃionale recunoscute, care trebuie să definească cu claritate conŃinutul
acŃiunilor de intervenŃie umanitară şi forŃele militare ce se angajează în rezolvarea
acestora.
Pentru protecŃia forŃei vii proprii, Ńările care iau în calcul viitoare
confruntări militare imaginează desfăşurarea operaŃiilor în mod gradual, începând
cu folosirea avioanelor invizibile şi a senzorilor. Cu ajutorul senzorilor, forŃele
proprii se găsesc în spatele unui adevărat ecran de protecŃie, în timp ce forŃele
adverse sunt neprotejate electronic şi foarte vulnerabile.
În acest context, cu ajutorul senzorilor se identifică Ńintele forŃelor adverse,
care sunt lovite cu avioane invizibile şi cu alt armament de înaltă precizie. În
continuare, se intensifică culegerea de informaŃii, ce se integrează într-o reŃea de
dirijare a armamentelor de precizie, către Ńintele selecŃionate. Ultima fază a
acŃiunilor militare prezintă, pe de o parte, forŃe adverse derutate, lovite din toate
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părŃile, incapabile de a mai reacŃiona, îngrozite şi, pe de altă parte, forŃele proprii
acŃionând concertat, sigur şi protejat.
Pe măsură ce se accentuează procesele globalizării, se accentuează şi
procesele de fragmentări teritoriale şi sociale, justificate prin repunerea în discuŃie
a unor identităŃi aparent tradiŃionale, de sorginte naŃionalistă, tribală sau religioasă,
îmbrăcate într-un ambalaj aparent de libertăŃi globale (libertate culturală, drepturi
istorice, descentralizarea conducerii, drepturile minorităŃilor, autoconducere locală,
autoguvernare teritorială etc.). Ca atare, „termenul de globalizare ascunde un
proces complex, care, de fapt, implică atât globalizarea cât şi localizarea, integrarea
şi fragmentarea, omogenizarea şi diferenŃierea etc. Pe de o parte, procesul creează
reŃele transnaŃionale inclusiv de oameni. Pe de altă parte, exclude şi atomizează
mari grupuri de oameni – mai exact spus, vasta majoritate. Pe de o parte, vieŃile
oamenilor sunt modelate în profunzime de către evenimente care au loc departe de
zona în care locuiesc, asupra cărora nu au niciun control. Pe de altă parte, există noi
posibilităŃi de a accentua rolul politicii locale şi regionale, prin înscrierea în
procesele globale"27.
Momentan, activitatea „la vedere" de conducere a proceselor globalizării
revine tot mai mult grupului de state G7 care, în funcŃie de natura deciziilor, extind
numărul participanŃilor la întâlnirile periodice la care se discută şi se iau decizii
importante cu privire la mersul ulterior al evenimentelor mondiale. Este evident că
o elită politică se impune din ce în ce mai mult, elita G7, care reuşeşte să activeze
în sensul dorit de ea şi instituŃiile internaŃionale născute după cel de-al Doilea
Război Mondial, cu precădere Fondul Monetar InternaŃional şi Banca Mondială. În
contrast cu politica globală, care emană de la grupul de state G7, politica
identităŃilor tinde să fie fragmentară, îşi construieşte obiectivele cu faŃa spre trecut,
cultivă bătăliile pierdute sau câştigate, redimensionează frica faŃă de inamicii
istorici, implică discriminarea, devine intolerantă, generează expulzări de populaŃii
şi genocid, erodează structurile statelor tradiŃionale. Exemplele cele mai dramatice
provin din rândul fostelor state comuniste, dar tendinŃe la fel de ameninŃătoare se
proliferează şi în rândul altor state ca: Spania, Turcia, Italia etc.
Globalizarea acŃionează pretutindeni, inclusiv în zonele sau regiunile
supuse presiunilor intolerante, împărŃindu-i pe beligeranŃi în alte două părŃi, ce nu
au nimic comun cu criteriile iniŃiale de departajare, astfel: partea care beneficiază
de pe urma globalizării şi partea care nu beneficiază de pe urma globalizării, atât
câştigătorii cât şi perdanŃii având nevoie unii de alŃii în condiŃiile afirmării
globalizării.
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Războaiele globalizării par că se caracterizează prin implicarea militară a
trei părŃi participante: două părŃi intolerante, zonale sau regionale, şi o parte de
acŃionare globală, care îşi aduce contribuŃia la pacificarea părŃilor şi teritoriului.
Spre exemplu, la început, contradicŃiile dinte Iraq şi Kuwait au făcut ca Iraqul să
invadeze Kuwaitul, apoi Statele Unite ale Americii, împreună cu alte state, au
readus părŃile la situaŃia de drept recunoscută anterior pe plan internaŃional, dar cu
mari eforturi economice şi militare.
Primul război din Golf a purtat germenii războaielor din era globalizării,
atât prin constituirea forŃei de pedepsire, cât şi prin acoperirea politică şi
diplomatică a acŃiunilor militare.
În fapt, s-a constituit o mare grupare de forŃe – aproape un milion de
oameni, ce avea în compunere o numeroasă şi performantă tehnică de luptă – peste
11.500 blindate, 3.000 piese de artilerie, 2.000 avioane de luptă, 1.500 elicoptere
de luptă, 270 nave de luptă etc. Rolul determinant în constituirea forŃei a revenit
SUA, care au adus alături de ele forŃe militare din: Anglia, Italia, FranŃa, Pakistan,
Bangladesh, Arabia Saudită, Bahrein, Qatar, Egipt, Siria şi Maroc.
Constituirea ForŃei multinaŃionale şi acŃiunile acesteia împotriva Iraqului
s-au făcut cu încuviinŃarea Consiliului de Securitate al ONU, justificată de
necesitatea de a apăra dreptul internaŃional privind existenŃa, independenŃa şi
suveranitatea statelor, drept internaŃional încălcat de Iraq prin invadarea
Kuwaitului.
Realizarea dispozitivului de intervenŃie, cuprinzând Golful Persic, Marea
Roşie, Estul Mării Mediterane şi Arabia Saudită, s-a făcut cu rapiditate. În
continuare, sub protecŃia superiorităŃii urmăririi „riscului minim" sau „riscului
acceptabil" după 38 de zile de operaŃii aeriene continue (17.01-24.02.1991) şi 100
ore de acŃiuni terestre (24.02-27.02 1991), Iraqul a acceptat condiŃiile impuse de
forŃa de intervenŃie.
În statele desprinse din fosta Iugoslavie, naŃionalismul intolerant a dus la
înspăimântătoare războaie de epurare etnică. Pentru impunerea reglementărilor
internaŃionale, SUA, împreună cu alte state membre NATO, au dus un război de
descurajare a intoleranŃei etnice şi de impunere a dreptului internaŃional în zonă.
Cam după aceleaşi raŃiuni şi-a justificat şi Rusia intervenŃia militară în Georgia,
care a fost acuzată de genocid în Abhazia.
Prin erodarea bazei fiscale, guvernele şi grupările paramilitare identifică
noi surse patrimoniale sau de finanŃare care pot consta în: transfer patrimonial prin
furturi, tâlhării, jafuri, capturarea de ostatici etc; instituirea de puncte de control
care monitorizează aprovizionările; asediile, blocadele şi împărŃirea teritoriului
între forŃele combatante; taxarea cu preŃuri exorbitante a supravieŃuirii; taxele de
război şi de protecŃie; producŃia şi vânzarea drogurilor; donaŃii din străinătate
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pentru familii individuale; asistenŃa directă din diaspora; asistenŃa economică şi
financiară din partea guvernelor străine; ajutorul umanitar etc.
Cu o asemenea evoluŃie şi cu o asemenea finanŃare, noile războaie au
căpătat denumiri mai mult decât echivoce: „intervenŃie militară”, „intervenŃie sau
război de menŃinere a păcii”, „intervenŃie sau război de impunere a păcii” etc.
Clausewitz a fundamentat războiul între state, rolul său fiind de a impune voinŃa
unui stat asupra altuia sau de a aduce un stat la un anumit grad de supunere şi
ascultare faŃă de un altul. Astfel, statele îşi asumau responsabilitatea actelor de
război. Războaiele actuale, proprii perioadei de consolidare a globalizării, sunt mai
mult războaie de impunere a legitimităŃii şi, uneori, a aşa-zisei legitimităŃi. La
început, ele au o iniŃiere periferică, declanşându-se între state sau între grupuri
sociale organizate militar, şi se încheie prin intervenŃia unei entităŃi globale, care
aduce la ascultare părŃile implicate iniŃial în conflict armat. Prin această nouă fază a
războiului se urmăreşte să se menŃină nedefinită, pe cât se poate, entitatea statală
angajată în pacificarea părŃilor, sugerându-se opiniei publice că armata care
acŃionează de acum nu trebuie identificată cu un stat anume, ci cu ideea de decizie
internaŃională, de obligaŃie globală, militarii respectivi aparŃinând unui
guvernământ general. Pentru faptele lor nu mai sunt răspunzătoare statele de
origine, ci umanitatea, prin organismele internaŃionale actuale.
Cheia pentru reuşita unor asemenea demersuri este dată de construirea şi
reconstruirea legitimităŃii. Pentru statele şi grupurile sociale implicate iniŃial în
confruntări armate este clar că ideea de legitimitate s-a denaturat.
Reconstruirea legitimităŃii politicii teritoriale şi sociale revine forŃei
pacificatoare globale. Dar legitimitatea intervenŃiei acestei forŃe trebuie creată.
Această legitimitate de intervenŃie pacificatoare creata trebuie să arate cu claritate
cine ia decizia politică de intervenŃie militară şi cu ce forŃe se acŃionează.
ReconstrucŃia legitimităŃii în contextul noilor războaie se impune, deoarece
legitimitatea tradiŃională s-a dezmembrat, strategiile locale constând „...în controlul
politic pe baza excluderii - în particular, dislocarea populaŃiei -, iar tacticile de
realizare a acestui scop sunt teroarea şi destabilizarea. Din acest motiv, este
virtualmente imposibil ca oricare dintre părŃile beligerante să-şi restabilească
legitimitatea. ViolenŃa poate fi controlată sporadic, prin armistiŃii şi acorduri de
încetare a focului încordate, dar în situaŃiile în care constrângerile morale,
administrative şi practice asupra violenŃei private s-au destrămat, rareori durează
multă vreme”28.
În principiu, războaiele locale cunoscute în ultimul timp au fost de la
început locale, definite de un anume teritoriu şi de anumite grupări sociale
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conflictuale, dar şi globale, prin implicarea disimulată a diferitelor Ńări, organizaŃii,
organisme etc. în susŃinerea şi întreŃinerea lor. Un exemplu tipic de asemenea
război poate fi dat de războiul din Bosnia şi HerŃegovina, Ńară recunoscută
internaŃional. Dar luptele dintre facŃiunile sârbe, bosniace şi croate erau puternic
susŃinute, după caz, de Serbia, Ńările musulmane, CroaŃia, organizaŃii care
simpatizau cu unele sau altele din populaŃiile implicate în lupte. Această susŃinere
era denunŃată reciproc, fiecare dintre părŃi cerând intervenŃia internaŃională pentru
pedepsirea celorlalte. Cei care nu susŃineau intervenŃia internaŃională argumentau
că Bosnia şi HerŃegovina este un stat suveran şi independent care, din păcate, se
confruntă cu un război civil, menit să asigure controlul a ceea ce a mai rămas din
fosta Iugoslavie. În fapt, Bosnia şi HerŃegovina nu mai dispunea de autoritate
statală, iar umanitatea asista la o sângeroasă purificare etnică, de care toate cele trei
părŃi erau acuzate. Prin intervenŃia armată pacificatoare s-a impus o anumită ordine
socială, la adăpostul căreia oamenii neimplicaŃi politic pot să ducă o viaŃă mai
liniştită. Pentru acest lucru, a fost necesar să se construiască legitimitatea
intervenŃiei.
În Bosnia şi HerŃegovina construcŃia legitimităŃii intervenŃiei militare a fost
posibilă şi s-a materializat. Însă oamenii pun sub semnul întrebării dedesubturile
care au stat la baza acestei acŃiuni, din moment ce nu s-a acŃionat la fel în multe
alte situaŃii. Astfel, în Rwanda, în ziua de 6 aprilie 1994, extremiştii Hutu, fără să
se lase intimidaŃi de comunitatea pentru drepturile omului, au lansat soluŃia finală
şi s-au angajat în asasinarea sistematică a tuturor oponenŃilor. ReprezentanŃii ONU
au fugit, în timp ce guvernul SUA găsea scuze elegant formulate pentru
inactivitate.
Analiza conflictelor specifice perioadei globalizării scoate în evidenŃă nu
dimensionarea forŃei de menŃinere sau impunere a păcii ci asumarea răspunderii
pentru utilizarea forŃei în asemenea situaŃii. Se pare că organismele internaŃionale
create imediat după al Doilea Război Mondial sunt relativ blocate. Lumea actuală
este condusă de o elită de state, care influenŃează cursul tuturor celorlalte acŃiuni
politice la vedere, şi poate că nu va mai trece multă vreme până când omenirea va
asculta de un guvernământ mondial, garant recunoscut al drepturilor fundamentale
ale oamenilor egali în faŃa legilor universale.
3. Configurarea geopolitică, geostrategică şi geoeconomică a relaŃiilor
internaŃionale în etapa actuală
Globalizarea a condus la deschiderea pieŃelor şi înflorirea economiilor
naŃionale ale statelor dezvoltate, precum şi la unele modificări ale obiectivelor şi
teoriilor comerciale mondiale. Astfel, comerŃul liber presupune mereu o competiŃie
pentru a ajunge în poziŃii mai favorabile. ObŃinerea de profit de către o companie
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pe o piaŃă presupune eliminarea concurentului, ceea ce evidenŃiază abordarea
geoeconomică a politicilor comerciale recente ale Americii. DiplomaŃia
economică prezentată de ultimii lideri americani este un mod de gândire ce are
drept obiectiv înlăturarea concurenŃilor prin folosirea tuturor posibilităŃilor
internaŃionale şi a influenŃei mondiale. Şi europenii i-au copiat pe americani
adoptând acelaşi comportament. Şefii de stat şi de guverne au călătorit la Tokio,
Riadh, Moscova ca reprezentanŃi ai unor companii. FranŃa în special şi-a prezentat
preşedintele drept reprezentant al companiilor franceze; totodată, cancelarul
german şi vicepreşedintele italian nu au ezitat nicio clipă să semneze contracte
pentru realizarea intereselor economice şi comerciale ale Ńării lor în afara
graniŃelor. S-a declanşat o competiŃie acerbă între Ńările puternice,
industrializate, pentru cucerirea pieŃelor din Orientul Mijlociu, insistându-se mai
ales pe vânzarea de facilităŃi şi echipamente militare, care aduc un profit
considerabil. În comparaŃie cu evenimentele din secolul trecut, procesul actual al
transformărilor mondiale nu oferă un climat propice conflictelor militare şi ar fi
benefic pentru progresul omenirii ca politicienii din Orientul Mijlociu să accepte
acest adevăr. Până acum, FranŃa şi Rusia au reuşit, mai mult decât alte state, să
exploateze situaŃia geopolitică din Orientul Mijlociu pentru a-şi îndeplini
obiectivele lor geoeconomice. Aceste evoluŃii subliniază realitatea că astăzi se
conturează la scară globală patriotismul economic.
Se pare că Ńările UE au fost de acord în privinŃa strategiei geoeconomice.
Deoarece UE nu s-a extins încă pe întregul continent european, marile puteri
comerciale concurente au reuşit să obŃină din partea Ńărilor europene anumite
privilegii. La începutul secolului XXI, strategia geoeconomică a devenit un
instrument de punere în operă a politicii statelor29, iar determinarea puterii se
face pe suport economic, ceea ce reprezintă o schimbare esenŃială faŃă de trecut.
Asistăm la un proces amplu de completare şi chiar de înlocuire a strategiilor
militare cu strategii economice, care au devenit prioritare la început de mileniu.
Obiectivul strategic al statelor occidentale nu mai este obŃinerea puterii militare,
ci a celei economice. În statele occidentale, geoeconomia s-a dezvoltat cu scopul
de a le ajuta în noul mediu de competiŃie şi în analiza politicilor
internaŃionale.30
Într-un mediu de securitate în care statele caută soluŃii la noile probleme
internaŃionale, abordarea geoeconomică le ajută în acest sens.
Din cauza poziŃiei sale geografice (un teritoriu care ocupă poziŃia centrală a
Eurasiei şi de aceea are o poziŃie defensivă), nici o altă Ńară a lumii nu a depins mai
29
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mult decât Rusia (URSS) de geopolitică în ceea ce priveşte stabilirea obiectivelor
politicii sale externe, atât în secolul XX, cât şi în secolul XXI.
În timpul Războiului Rece, URSS a încercat să realizeze o expansiune
teritorială, pentru a ieşi la oceanele calde, însă Rusia şi SUA au ajuns într-un
impas strategic şi singura soluŃie de ieşire din acesta a fost schimbarea structurii
ordinii mondiale.
Astfel, URSS şi-a revizuit obiectivele strategice şi a urmat prăbuşirea
comunismului, iar politicienii Rusiei nu mai acŃionează de o manieră tradiŃională
pentru soluŃionarea problemelor geopolitice.
Din cauza poziŃiei sale geopolitice, Rusia urmăreşte, ca o necesitate
obiectivă, în politica externă mai multe direcŃii, pentru a folosi toate statele
comunităŃii mondiale, întrucât acordarea priorităŃii, în relaŃiile sale, unei singure
Ńări, organizaŃii sau unui singur grup, contravine intereselor sale naŃionale.
CetăŃenii Rusiei nu cred că Ńara lor îşi va menŃine statutul de mare putere,
deoarece rezultatele sondajelor efectuate în rândul populaŃiei Rusiei în anii 1989 şi
1994 arată că percepŃia unui Ńel naŃional comun s-a estompat mult în ultimii ani. La
sondajul din 1989, doar 40% dintre respondenŃi au ales pentru întrebarea „Care este
principala responsabilitate asumată de Rusia?” varianta de răspuns „Prosperitatea
materială”.31
Într-un clasament al „celor mai importante evenimente ale secolului XX”
locul întâi l-a ocupat cel de-al Doilea Război Mondial, al doilea a fost ocupat de
RevoluŃia din octombrie 1917, iar pe cel de-al treilea loc s-a situat prăbuşirea
URSS, în 1992. Totuşi, un număr foarte mic de respondenŃi a fost de acord cu
destrămarea URSS.
Oare relaŃiile externe ale Rusiei şi punctele de vedere mondiale sunt total
imprevizibile? Răspunsul depinde de o forŃă puternică, pe care unii ar putea-o numi
„flexibilitatea geopolitică”, care determină reacŃii coordonate chiar şi în situaŃia
absenŃei unui program politic viabil şi stabil. 32
În situaŃia actuală în care prognozele care se referă la circumstanŃe viitoare
sunt contradictorii şi antagoniste, cea mai cunoscută ideologie capabilă să
mobilizeze oamenii şi interesele aparŃine gândirii naŃionaliste.33
Non-polaritatea reprezintă o lume dominată de mulŃi actori, statali şi
nonstatali, cu putere diferită, ceea ce este o tendinŃă care presupune o schimbare
profundă faŃă de epocile anterioare. În perioada dintre cele două războaie mondiale,
exista o lume multipolară (o distribuŃie multipolară a puterii). După cea de a doua
conflagraŃie mondială a urmat un sistem de relaŃii internaŃionale dominat de cele
31

Ibidem, p.289.
Ibidem.
33
Susan Strange, The Diffusion or Power in the Wold, Cambridge University Press, 1996, p.2.
32

25

două superputeri (URSS şi SUA). Apoi s-a produs disoluŃia Uniunii Sovietice şi a
început perioada unipolarităŃii (un sistem internaŃional dominat de Statele Unite –
o hiperputere). În lumea începutului secolului XXI principalele puteri (China,
Uniunea Europeană, India, Japonia, Rusia şi Statele Unite), luate împreună
reprezintă aproximativ 50% din populaŃia globului, 75% din PIB-ul global şi 80%
din cheltuielile militare. Şi totuşi, lumea de astăzi este diferită de un sistem
multipolar clasic, pentru că există o dispersare a puterii pe care o deŃin foarte multe
centre de putere, dintre care doar o mică parte sunt state. Statele-naŃiuni nu mai au
monopolul asupra puterii şi nici capacitatea de a influenŃa singure dinamicile
globale, ci împreună cu actorii principali ai globalizării: organizaŃii globale şi
regionale, ONG-uri, corporaŃii internaŃionale. Cu toate acestea, Statele Unite sunt
încă cea mai mare putere din lume (deocamdată). Cheltuielile lor destinate apărării
reprezintă mai mult de 500 de miliarde de dolari anual, pentru cea mai modernă
armată din lume şi au încă cea mai dezvoltată economie.
Dar, în anii ce vor urma, probabil se va produce încet, însă implacabil,
declinul poziŃiei Statelor Unite în lume, ceea ce va atrage o scădere semnificativă a
influenŃei sale globale. ExplicaŃia o găsim în ritmurile de dezvoltare a economiilor
asiatice, cu o rată de creştere de 2-3 ori mai mare decât cea a Statelor Unite. Şi în
domeniul securităŃii SUA, data de 11 septembrie 2001 a demonstrat modul în care
o organizaŃie teroristă poate produce distrugeri de mare amploare, cu investiŃii
minimale. În era care urmează, a nonpolarităŃii, puterea şi influenŃa nu vor mai fi
atât de mult intercondiŃionate, ci din ce în ce mai puŃin.
Astfel, China, şi nu SUA, are cea mai mare capacitate de a influenŃa
politica nucleară a Coreei de Nord. În plus, presiunea exercitată de SUA pentru a
obliga Iranul să renunŃe la programul nuclear a fost subminată de opoziŃia Rusiei şi
a Chinei faŃă de impunerea unor sancŃiuni mai dure. Charles Krauthammer explica
în urmă cu două decenii “momentul unipolar”, arătând că în anii '90 supremaŃia
SUA era reală, dar nu a durat decât 15-20 de ani, ceea ce în termeni istorici nu a
reprezentat decât un moment: “Fără nici o îndoială că multipolaritatea va succede
momentului unipolar. În cel mult 20 de ani, vor exista puteri care vor egala Statele
Unite, iar lumea va avea o configuraŃie foarte asemănătoare epocii de dinaintea
Primului Război Mondial (cu riscurile şi instabilităŃile sale, cu predispoziŃia unui
război generalizat între marile puteri)”.34
Uniunea Europeană rămâne un conglomerat de interese naŃionale
divergente cu toate că are acum un PIB mai mare decât cel al Statelor Unite, dar nu
are deloc capacitatea de a acŃiona unitar ca şi un stat-naŃiune, cum au SUA sau
34

Marian Stanciu, Geopolitica, geostrategia şi geoeconomia în dinamica relaŃiilor internaŃionale, în
Univers strategic – Revistă universitară română de studii de securitate Nr. 2, iunie 2010, p. 290.
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Rusia. Toate marile puteri depind astăzi de integrarea în sistemul internaŃional în
ceea ce priveşte bunăstarea economică şi stabilitatea lor politică şi de aceea ele nu
contestă o ordine care le serveşte interesele lor naŃionale.
În mod paradoxal, sfârşitul unipolarităŃii a fost grăbit mai ales de erorile
strategice ale Statelor Unite, care au accelerat apariŃia unor centre de putere
alternative în lume, slăbindu-şi astfel propria poziŃie. Astfel, războiul din Irak a
contribuit la diminuarea puterii SUA în lume deoarece a fost un “război opŃional”
(“war of choice”), unul foarte costisitor din punct de vedere militar, economic,
diplomatic şi uman. În anii '80, istoricul Paul Kennedy observa în premieră că
sindromul de “supraextindere imperială”, este cauza principală a declinului istoric
al marilor puteri şi care va lovi şi America. Războiul din Irak înseamnă că armatei
SUA îi va trebui cel puŃin o generaŃie pentru a-şi reveni din acest război; şi că SUA
nu au suficiente mijloace militare pentru a continua această “aventură”. Statele
Unite nu au potenŃialul de a îndeplini misiuni suplimentare sau de a răspunde unor
crize similare în alte părŃi ale lumii. Lumea nonpolară este şi o consecinŃă a
fenomenului de globalizare. 35
Globalizarea consolidează nonpolaritatea în primul rând prin faptul că o
mare parte dintre fluxurile transfrontaliere se desfăşoară în afara controlului
guvernelor suverane şi, de regulă, fără ştiinŃa acestora. Astfel, globalizarea
micşorează influenŃa marilor puteri. În al doilea rând, globalizarea sporeşte puterea
actorilor nonstatali: exportatorii de energie, organizaŃiile teroriste, firmele
multinaŃionale. Este evident că a fi astăzi cel mai puternic stat nu echivalează cu a
deŃine un cvasimonopol asupra puterii. Realitatea este că unii indivizi şi unele
grupuri particulare acumulează şi exercită o putere substanŃială.
Politica globală fiind o combinaŃie între anarhie şi societate se pune
problema echilibrului şi a tendinŃelor. S-ar putea face multe în scopul modelării
unei lumi nonpolare, dar ordinea nu se creează de la sine. Dacă este lăsată în voia
propriilor sale tendinŃe, o lume nonpolară va deveni cu timpul mai haotică. Legea
entropiei determină sistemele formate dintr-un număr mare de actori să tindă spre
dezordine, în absenŃa unei intervenŃii din afară. Utilizarea forŃei militare pentru
distrugerea unei capabilităŃi biologice sau nucleare trebuie să se aplice cu acordul
ONU întrucât măsurile destinate să oprească o ameninŃare iminentă sunt acceptate
ca o formă de autoapărare.

35

Ibidem, p. 291.
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Dar loviturile preventive (atacuri asupra unor capacităŃi, atunci când nu
există dovada unui pericol iminent) pot fi o gravă eroare. Ele se acceptă la nivel de
principiu, dar nu pot fi transformate în prevederi legale. Loviturile preventive
implică riscul destabilizării lumii nonpolare prin încurajarea proliferării şi slăbirea
normelor de utilizare a forŃei militare în alte scopuri decât în cazurile de
autoapărare. Statele Unite şi-au consolidat capacitatea de răspuns şi de
preîntâmpinare a fenomenului statelor eşuate. Prin urmare sunt necesare măsuri de
reconfigurare a forŃelor militare în baza lecŃiilor învăŃate în timpul campaniilor din
Afganistan şi Irak (operaŃiuni de consolidare a statelor, stabilizare postconflict,
operaŃiuni de contrainsurgenŃă), ceea ce implică dezvoltarea unei componente
civile cu expertiză în operaŃiunea de state-building.
Se impune furnizarea de asistenŃă militară şi economică statelor slabe,
pentru a le ajuta să-şi îndeplinească responsabilitatea protejării propriilor cetăŃeni.
În opinia noastră reŃelele de cooperare şi interacŃiune multidimensională vor fi
formulele optime de guvernare specifice unei lumi nonpolare, ceea ce implică,
reformarea: Consiliului de Securitate al ONU şi G8 (grupul celor mai
industrializate state). Acestea trebuie reformate pentru a include, pe lângă marile
puteri de ieri, şi actorii de azi. Un răspuns global eficient presupune reŃele flexibile
de cooperare, soluŃii creative de guvernare prin disponibilitatea de a include, pe
lângă state, organizaŃiile de stat şi ONG-uri, corporaŃii, fundaŃii, think-tank-uri etc.
Concluzii
În anii următori, raporturile dintre state vor deveni tot mai selective, mai
situaŃionale şi ne va fi din ce în ce mai greu să facem clasificări fără echivoc de
tipul state-adversare sau state-aliate întrucât vor exista situaŃii noi în care statele
vor coopera, dar şi momente în care se vor afla pe poziŃii complet divergente.
Apreciem că va creşte mult importanŃa negocierilor, a consultărilor şi în primul
rând a abilităŃii de a realiza noi coaliŃii flexibile, coaliŃii ale contextului geopolitic,
geostrategic şi geoeconomic, care vor duce noi războaie ale globalizării.
Există totuşi certitudinea că timpul diplomaŃiei de forma “SunteŃi fie cu
noi, fie împotriva noastră” a trecut. Chiar NATO reprezintă un exemplu
semnificativ de organizaŃie care a dovedit o mare capacitate de adaptare în privinŃa
necesitaŃilor de a răspunde unui nou context geopolitic. Acum, ea este mai puŃin o
organizaŃie de apărare colectivă centrată pe Europa şi mai mult o organizaŃie de
securitate colectivă regională orientată spre lumea din afara AlianŃei pentru că a
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evoluat de la o organizaŃie prizonieră prevederilor articolului 5 (care în esenŃă
înseamnă “toŃi pentru unul, unul pentru toŃi”) la o manieră de acŃiune discreŃionară
(sub forma unor coaliŃii ale contextului). Se pare că membrii NATO nu vor mai
acŃiona la unison, ci dimpotrivă, statele membre vor decide din ce în ce mai mult
circumstanŃele participării lor la război. Considerăm că în viitor se vor produce
reconfigurări semnificative în cadrul unor geopolitici mult mai flexibile decât în
trecut şi în cel al unor geoeconomii mult mai interdependente. În aceste noi
conexiuni, se întrezăresc zorii unei noi categorii de geostrategie a reŃelelor
interdependente şi a reconsiderării importanŃei nodurilor de reŃea care, la nivel
global, sunt statele, alături de unii actori nonstatali.
Într-o lume nonpolară există o mare competiŃie între Ńările puternice,
dezvoltate, pentru cucerirea pieŃelor, iar strategia geoeconomică a devenit
instrumentul principal de realizare a politicii statelor. S-au înlocuit strategiile
militare cu strategii economice deoarece obiectivul strategic al statelor occidentale
şi al altor state puternic dezvoltate nu mai este obŃinerea puterii militare, ci a celei
economice. În consecinŃă, războaiele globalizării sunt cu precădere războaie
economice şi chiar economico-financiare, dar şi agresiuni electronice, cibernetice,
politice, sociale, economice, comerciale, ecologice, tehnologice, informaŃionale,
psihologice, mediatice, imagologice, culturale, religioase, morale, legislative,
genetice, psihotronice, geofizice, combinate etc.
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INFLUENłA CONFLICTELOR ŞI CRIZELOR
ASUPRA SECURITĂłII COMUNITĂłILOR UMANE
General-locotenent prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI

1. ConsideraŃii generale

N

oŃiunile de criză şi conflict nu au o definiŃie unanim acceptată pe
plan internaŃional. Acest lucru se datorează faptului că acestea se
pot produce în diferite contexte. Pot fi definite diferit noŃiunile de
criză sau conflict după domeniul de manifestare (economic, politic, social, militar)
după zona de manifestare (naŃională sau internaŃională).
Generalul Beaufre definea criza ca o stare de tensiune în cursul căreia
există riscul maxim al unei escaladări spre un conflict armat, în care adversarul să
fie împiedicat să dobândească un anumit avantaj politic sau militar; acest avantaj
reprezintă deci miza crizei, pentru apărător, riscul minim. Fostul director al
Institutului Britanic de Studii Strategice, Alastair Buchan, analizează criza drept
perioada conflictuală dintre două sau mai multe state, care intervine atunci când
una din părŃi o încolŃeşte pe cealaltă pe un punct precis. Trebuie adăugat ce scria
Alexandra Schwartzbrod cu referire la crizele Războiului Rece: În timp ce războiul
nu este o soluŃie (…) criza este acea formă de violenŃă reŃinută, de înfruntare
neconcretizată, destinată a cântări greu în balanŃa decizională a celuilalt, pentru
a-l constrânge să renunŃe la interesele sale legitime şi de a obŃine de la el concesii
care nu corespund mizei, pentru a evita riscul războiului total… 1
Din punct de vedere sociologic, conflictul reprezintă o opoziŃie deschisă, o
luptă între indivizi, grupuri, clase sociale, partide, comunităŃi, state cu interese
economice, politice, religioase, etnice, rasiale divergente sau incompatibile, cu
efecte distructive asupra interacŃiunii sociale. Atâta vreme cât puterea se exercită

1

Gestionarea crizelor şi conflictelor internaŃionale, http://www.scribd.com/ doc/25048501/GestionareaCrizelor-Si-Conflictelor-Inter-Nation-Ale
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asupra unui adversar extern sau intern, în acest din urmă caz împotriva unei
organizaŃii, grupări, clase etc. există şi posibilitatea conflictului.2
Din experienŃa celor mai recente conflicte de pe mapamond, se poate
observa că, după eşecul diplomaŃiei şi diplomaŃiei coercitive, statele apelează
frecvent la celelalte instrumente ale puterii, informaŃional, economic şi militar3.
Astăzi, conflictele, de orice natură, chiar dacă nu de mare amploare, nu au
încetat, confruntările, indiferent de gradul de violenŃă şi de numărul statelor
implicate, au loc în toate zonele lumii.
Care va fi tipul dominant de conflict în mileniul actual nu se poate spune
încă, cert este că războaiele clasice nu mai au o desfăşurare atât de amplă, locul lor
este din ce în ce mai mult luat de „războaiele moderne”. Locul armelor „clasice”
din secolul XX, acum, la început de secol şi mileniu, este luat de „armele
inteligente”.
Aceste noi tipuri de conflicte nu duc la pierderea directă a vieŃii unui
număr însemnat de combatanŃi, dar, în schimb, „victimele colaterale” şi pagubele
materiale sunt din ce în ce mai multe şi mai mari. Însă, se pare că satisfacerea
intereselor celor care declanşează conflictul este aproape sigură.
În prezent, ameninŃările la adresa securităŃii nu mai sunt preponderent de
natura militară, ci mai ales de natură asimetrică şi neconvenŃională. Cele mai des
întâlnite ameninŃări sunt: terorismul; proliferarea armelor de distrugere în masă şi a
tehnologiilor duale; traficul de droguri; traficul de fiinŃe umane; frauda bancară,
îndeosebi cu scopul de a finanŃa organizaŃiile teroriste; crima organizată;
conflictele regionale care pot provoca extinderea instabilităŃilor; tensiuni şi
conflicte de natură etnică; dezastrele naturale (majoritatea lor fiind cauzate de
intervenŃia necontrolată a omului în natură); utilizarea importurilor de energie şi
materii prime strategice ca mijloace de influenŃare a politicilor statelor; stabilirea
preŃurilor materiilor prime exportate în funcŃie de alianŃe şi „simpatii” politice;
atacuri de orice formă asupra infrastructurii critice a statelor membre ale alianŃelor;
agresiuni asupra spaŃiului cibernetic strategic al statelor; politica de monopol în
anumite domenii economice cu influenŃarea securităŃii statelor.
Încercările de redefinire a mediului de securitate din ultimul timp, au scos
la iveală factori majori, care pot influenŃa coordonatele viitoare ale păcii şi
securităŃii, dar, în acelaşi timp, pot constitui cauze ale viitoarelor conflicte. Una
dintre cele mai grave este problema demografică şi polarizarea accentuată a
populaŃiei în regiuni mici, dar dezvoltate şi regiuni extinse, dar sărace. Dar evoluŃia
economică şi cea demografică se influenŃează reciproc, iar dominaŃia surselor
2
3

Conflictele sociale http://www.scritube.com/sociologie/CONFLICTELE-SOCIALE223249175.php
Teodor Frunzeti, Geostrategie, Editura CTEA, Bucureşti, 2009, pp. 51 – 53.
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viitorului, acele zone de bogăŃie, vor fi supuse unei presiuni tot mai mari.
Polarizarea bogăŃiei în anumite zone face ca 1/7 din populaŃia mondială să
controleze cel puŃin trei sferturi din bogăŃia mondială, aceasta fiind o sursă de
instabilitate manifestată, în special, în fenomenul migraŃiei masive din Sud către
Nord, din Ńările slab dezvoltate către cele cu putere economică mare. Presiunea
exercitată de aceste migraŃii produce o reacŃie antiemigraŃie.4

2. Conflictele şi crizele. Cauze şi efecte
După unii autori, posibilele cauze ale conflictelor sunt:
– inegalităŃi şi discriminări sociale, rasiale, economice etc.;
– incapacitatea combatanŃilor de a ajunge la un compromis acceptat de
ambele părŃi;
– acces prin competiŃie la posibilităŃi crescute;
– dorinŃa de dominare, putere, prestigiu.5
O cauză a declanşării sau amplificării conflictelor din ultima perioadă este
şi deficitul de resurse. Aşa cum se cunoaşte, resursele energetice şi de materii
prime sunt, în general, limitate şi repartizate neuniform pe glob. DeŃinerea
controlului acestor resurse conferă puteri politice, economice, dar şi militare
sporite.
Surse potenŃiale de conflict le reprezintă şi rezervele de apă dulce. Ca o
ameninŃare de securitate, cantităŃile deficitare de apă dulce constituie nu doar o
cauză directă a insecurităŃii, ci şi o ameninŃare indirectă de securitate, prin
potenŃialul lor de a genera conflicte. Apa dulce reprezintă o resursă fundamentală,
esenŃială pentru agricultură, funcŃionarea industriilor, furnizarea de energie şi
asigurarea sănătăŃii şi a igienei. Resursele de apă sunt însă distribuite foarte
neuniform. Unele zone ale planetei deŃin resurse de apă dulce din abundenŃă, în
timp ce altele se confruntă cu o acută lipsă a acestei resurse. Apa este de fapt cea
mai importantă resursă. Fără apă nu ar exista viaŃa pe pământ. Un om poate rezista
fără hrană timp de trei săptămâni, dar fără apă doar trei zile şi acest lucru este
valabil şi pentru celelalte vieŃuitoare ale planetei.6
Problema resurselor de orice natură este una foarte gravă şi din ce în ce
mai frecvent discutată în ultimul timp. Se caută soluŃii nu doar pentru resursele
energetice, dar şi pentru cele alimentare şi de apă. Exploatările necontrolate ale
solului şi subsolului planetei au dus, printre altele, în ultimă instanŃă, pe lângă
degradarea solului, şi la modificări climatice însemnate. Încălzirea climei este una
4
Cpt. lector univ. drd. Ispas Teofil, Natura viitoarelor conflicte şi prevenirea acestora,
http://www.actrus.ro/buletin/2_2000/articol8.html,
5
Conflictele sociale http://www.scritube.com/sociologie/CONFLICTELE-SOCIALE223249175.php
6
Cucu I., Resursele de apă şi mediul de securitate, Impact strategic nr. 3/2010.
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dintre problemele viitorului, scăderea volumului apei potabile şi creşterea nivelului
apelor mărilor şi oceanelor va fi o problemă ce ar trebui rezolvată în cel mai scurt
timp. Datorită acestora migraŃia populaŃiei din regiunile fără apă potabilă şi din
zonele riverane maritime joase va crea o presiune foarte mare asupra celorlalte
zone. În acelaşi timp, suprafeŃele agricole vor fi din ce în ce mai mici şi este posibil
ca omenirea să se confrunte cu scăderi semnificative ale producŃiei alimentare.
Până acum, s-a avut în vedere, în primul rând, problema resurselor
energetice. Se pare că viitoarele resurse care vor fi disputate pe plan mondial sunt
cele de apă şi implicit de hrană. Dacă „motorul” economic al secolului al XX-lea
l-a constituit petrolul, care a creat imperii financiare, a generat războaie şi lovituri
de stat, „motorul” secolului XXI îl va constitui apa, mai exact, resursele
hidrologice mondiale. Conform experŃilor, în jurul anului 2025 – adică în mai puŃin
de două decenii – resursele de apă ale planetei vor scădea simŃitor, o criză
mondială a apei se va instala pe Terra, conducând spre ceea ce denumim astăzi
„sărăcia hidrologică“. Cei care vor stăpâni resursele de apă ale planetei vor stăpâni
Pământul şi vor dicta astfel politica lor zecilor de state cu deficit hidrologic. Rolul
jucat de „petro-dolari” în secolul XX va fi jucat, în secolul XXI, de „hidro-dolari”7.
ÎnălŃimile Golanului, zonă de permanent război, deŃin cel mai mare rezervor de apă
subterană din lume. De aici, importanŃa geoeconomică şi geostrategică a acestei
zone, pe de o parte, şi implicaŃiile pentru mediul de securitate regional şi
internaŃional, pe de altă parte.
Principalele soluŃii pentru rezolvarea acestor probleme grave şi care pot fi
generatoare de conflicte sunt, în opinia noastră, conştientizarea populaŃiei în ceea
ce priveşte poluarea mediului, noile descoperiri ştiinŃifice şi tehnice ce ar putea
duce la reducerea acestor fenomene, dar şi sporirea responsabilităŃii factorilor
politici naŃionali şi nu numai.
Un factor important în declanşarea conflictelor este cel datorat
constrângerilor pentru protecŃia mediului. Datorită intervenŃiei necontrolate a
omului în natură în dorinŃa de a obŃine producŃii cât mai mari de resurse, dezastrele
naturale s-au mărit în intensitate şi frecvenŃă. Datorită creşterii demografice
accentuate (şi acest lucru se observă în special în zonele sărace, atât în resurse, cât
şi în cele subdezvoltate), necesitatea creşterii producŃiei de alimente se
accentuează. În acelaşi timp, presiunea folosirii unor produse alimentare (exemplu:
porumb şi rapiŃă) pentru obŃinerea de energie este tot mai mare. Aceste lucruri au
dus la folosirea necontrolată a suprafeŃelor de teren, la încercarea de mărire a
suprafeŃelor agricole prin defrişări şi desecări la nivel planetar. Totodată, folosirea

7
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de substanŃe chimice (pesticide) a dus, în timp, la degradarea solurilor, deci la
obŃinerea de producŃii din ce în ce mai mici.
Conflictele au efecte directe asupra resurselor de apă, cum ar fi poluarea
acesteia. De exemplu, în timpul genocidului din Ruanda, cadavrele aruncate în
fântâni şi în râuri au poluat resursele de apă, fapt care a generat riscul transmiterii
unor boli infecŃioase. Dunărea a fost de asemenea poluată în perioada conflictelor
din fosta Iugoslavie - atât cel din Bosnia, cât mai ales războiul pentru Kosovo8.
De aceea, poluarea tot mai mare, schimbările climatice şi deşertificările
extinse din ultima perioadă vor duce la o lipsă accentuată a apei potabile pe
suprafeŃe întinse. SoluŃia desalinizării apei marine este momentan una destul de
costisitoare, iar calitatea acesteia este foarte slabă.
Toate aceste probleme, nu au dus decât la scumpirea, uneori exagerată, a
produselor alimentare, fapt ce afectează, în primul rând, statele slab dezvoltate, cu
o mare densitate umană, unde majoritatea populaŃiei trăieşte în sărăcie. Acest lucru
poate conduce la apariŃia unor noi conflicte regionale şi la migraŃia haotică şi
necontrolată a populaŃiei ce va exercita presiuni foarte mari asupra regiunilor
dezvoltate.
În prezent, aproape toate zonele cu resurse sunt măcinate de conflicte
armate active sau în stare latentă (zona Orientului Mijlociu, Caspică).
În toate aceste situaŃii, fie ca este vorba de resurse energetice, de apă sau
hrană, sunt afectate comunităŃile umane, atât cele din zonele defavorizare în ceea
ce priveşte resursele, cât şi cele în care resursele există în abundenŃă.
3. Securitatea comunităŃilor umane – între deziderat şi realitate
Securitatea comunităŃilor umane are drept scop să asigure integritatea
fizică a individului împotriva oricărei forme de violenŃă, ce rezultă sau nu dintr-un
conflict. Prin definiŃie, securitatea este o nevoie fundamentală a fiinŃei umane. Ea
constituie o preocupare omniprezentă a oricărei comunităŃi umane. De aceea, cea
mai mare parte a indivizilor caută să obŃină securitatea prin toate mijloacele
disponibile9.
Securitatea comunităŃilor umane include o serie de drepturi şi libertăŃi
prevăzute şi în DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului: drepturile individuale
(dreptul la viaŃă; recunoaşterea în faŃa legii; protecŃia faŃă de formele crude sau
degradante de pedeapsă; protecŃia faŃă de discriminarea rasială, etnică, sexuală sau
religioasă etc.), drepturile legale (accesul la mijloacele legale de prevenire a
8

Mai mult decât războaiele pentru apă: Apa şi securitatea internaŃională.
http://www.nato.int/docu/review/2007/issue4/romanian/analysis5.html
9
Gl. bg. dr. Traian PIGUI, Securitatea economică şi securitatea umană globală, în Colocviu
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violării drepturilor fundamentale; protecŃia faŃă de arestul arbitrar, detenŃie sau
exil), libertăŃile civile (libertatea de gândire, conştiinŃă şi religie), drepturile de
subzistenŃă (dreptul la hrană şi la standardele fundamentale de sănătate şi
bunăstare), drepturile economice (dreptul la muncă, odihnă şi recreere; securitatea
socială) şi drepturile politice (dreptul de a lua parte la alegeri şi de a participa la
guvernare). Mai mult, în funcŃie de natura drepturilor şi libertăŃilor, pot fi
sistematizate şi tipurile de ameninŃări la adresa securităŃii umane: individuale
(violenŃă fizică, crimă, accidente), comunitare (opresiune, dezintegrare,
discriminare), politice (represiune, tortură, violarea drepturilor fundamentale),
economice (sărăcie, foamete, lipsa condiŃiilor de locuire şi de viaŃă, în general),
sanitare (boli, condiŃii insalubre de trai) şi ecologice (degradarea mediului, poluare,
dezastre naturale)10.
Securitatea comunităŃii umane este reprezentată de sentimentul de
încredere şi de linişte pe care îl dă cuiva absenŃa oricărui pericol asupra unui grup
de oameni care au interese, credinŃe, obiceiuri, norme de viaŃă comune.
Principalele componente ale securităŃii comunităŃii umane sunt:
componenta economică, componenta alimentară, componenta sanitară, componenta
de mediu, componenta personală11, componenta educaŃională. Asupra acestor
componente pot acŃiona o serie de riscuri de securitate. Printre acestea se află
următoarele:
 nesiguranŃa unui venit permanent;
 nesatisfacerea cantitativă şi calitativă a nevoilor elementare de
hrană şi apă;
 ameninŃarea stării de sănătate colectivă a populaŃiei comunităŃii lor
sau a celor învecinate;
 un mediu poluat sau dezastrele ecologice care pot afecta habitatul
comunităŃii;
 ameninŃări la adresa securităŃii personale: violenŃă statală, conflicte
armate, violenŃe urbane, accidente de circulaŃie, la locul de muncă
şi alte forme de violenŃă ce se pot înregistra la nivelul individului;
 lipsa unui sistem de educaŃie sănătos;
 presingul migraŃional;
 declanşarea unor crize sau conflicte armate.
Securitatea comunităŃilor umane reprezintă un obiectiv important al
comunităŃii internaŃionale. Aceasta cu atât mai mult cu cât riscurile, pericolele şi
10
Alexandra SARCINSCHI, Elemente noi în studiul securităŃii naŃionale şi internaŃionale, în Studii
de Securitate nr. 2.
11
Petre DUłU, SocietăŃile militare private şi securitatea umană, Editura UniversităŃii NaŃionale de
Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2008.
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ameninŃările la adresa securităŃii umane atât a persoanelor, cât şi a diferitelor
grupuri umane – de la nivel local, naŃional, regional şi mondial – în ultimul timp au
sporit considerabil îndeosebi în zonele de criză sau de conflict armat12.
O ameninŃare deosebită la adresa securităŃii unei comunităŃi umane o
constituie crizele şi conflictele armate care pot duce la rănirea şi moartea atât a
combatanŃilor, cât şi a populaŃiilor civile din zona respectivă, din cauza luptelor ce
se duc, pe de o parte, şi a consecinŃelor nedorite ale acestor conflicte - deplasarea
populaŃiilor, refugiaŃii, crima organizată, corupŃia, epidemiile diverse, traficul de
armament uşor şi de persoane.
Securitatea fiecărei comunităŃi umane, indiferent de mărimea ei, se bazează
nu numai pe capacitatea de reacŃie şi adaptare, ci, mai ales, pe capacitatea de
anticipare şi de acŃiune pro-activă. Într-o lume complexă, dinamică şi conflictuală,
aflată în plin proces de globalizare, înŃelegerea profundă a tendinŃelor majore de
evoluŃie a securităŃii internaŃionale şi a modului în care fiecare comunitate are
şansa să devină parte activă a acestui proces constituie o condiŃie esenŃială a
progresului şi prosperităŃii13.
Pentru a asigura o protecŃie a comunităŃii umane este necesară o dezvoltare
economică şi asigurarea de locuri de muncă, asigurarea resurselor necesare de
hrană, facilitarea unui mediu de viaŃă sănătos, asigurarea accesului la cultură şi
educaŃie, păstrarea unui mediu natural curat, lupta împotriva corupŃiei, a
criminalităŃii organizate şi evitarea producerii oricăror tipuri de crize sau conflicte.

4.

Impactul conflictelor
comunităŃilor umane

şi

crizelor

asupra

securităŃii

Conflictele şi crizele au un impact semnificativ şi multidimensional
securitatea comunităŃilor umane. Atributul semnificativ pune în evidenŃă
profunzimea influenŃei conflictului sau crizei ce afectează viaŃa şi activitatea
comunităŃii respective. Multidimensionalitatea arată componentele securităŃii
comunităŃilor umane ce sunt atinse de conflictul sau criza dintr-o zonă sau alta a
lumii. Practic, într-o formă sau alta, toate componentele securităŃii comunităŃii
umane sunt afectate de existenŃa conflictelor şi a crizelor ce se produc într-o zonă
sau alta a lumii.
După cum am subliniat anterior, problema de bază pentru declanşarea
conflictelor sunt resursele, de orice fel. Doar că aceste resurse sunt luate din mediul
natural, de cele mai multe ori necontrolat, având ca singur scop creşterea
economică. Economiştii văd creşterea economiei globale bazându-se, în mod
12
13

Ibidem.
Strategia de securitate naŃională a României, Bucureşti, 2007, p.3.
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deosebit, pe comerŃ şi investiŃii internaŃionale. Ei observă o creştere a economiei
globale de şapte ori din 1950 până în 2000, venitul global a ajuns de la 6 miliarde
de dolari în bunuri şi servicii la 43 miliarde de dolari, astfel ridicând standardele de
viaŃă şi ducând la un mediu de securitate stabil (în această perioadă conflictele
militare au scăzut, atât în frecvenŃă, cât şi în intensitate şi durată)14. Pe de altă parte,
ecologiştii privesc aceeaşi creştere, dar văd arderea unor cantităŃi enorme de
combustibili fosili, proces care destabilizează clima, deci valuri de căldură, furtuni
pustiitoare, calote de gheaŃă care se topesc şi duc la restrângerea uscatului (asta în
contextul în care populaŃia planetei creşte). În timp ce economiştii văd indicatori
economici explozivi, ecologiştii văd o economie care deteriorează clima şi mediul
natural cu consecinŃe imprevizibile15. Această deteriorare a mediului şi îndeosebi
exploatarea necontrolată a resurselor vor duce în timp la izbucnirea unor noi
conflicte cu consecinŃe dezastruoase asupra comunităŃilor umane.
Un binecunoscut conflict este cel ruso-ucrainean, pe tema transportului
gazului rusesc prin conductele din Ucraina, când victimele acestuia au fost
comunităŃile umane din statele europene. Acest conflict pare să devină ciclic,
reluându-se aproape în fiecare an în preajma sărbătorilor de iarnă. Urmarea sa, este
crearea de dificultăŃi în aprovizionarea continuă şi în cantităŃile necesare a statelor
europene cu gaze naturale. Din păcate acest lucru afectează statele europene mai
puŃin dezvoltate (cu precădere cele din est) care depind în proporŃii foarte mari de
aceste resurse (exemplul Bulgariei, 90% din necesarul de gaze este din Rusia).
SoluŃiile acestor probleme ar putea fi alte rute de transport al gazului, dar şi
valorificarea surselor de energie alternativă (eoliene, solare) care, pe lângă preŃul
redus, sunt şi nepoluante.
Toate aceste conflicte au un impact foarte mare asupra populaŃiei din
regiunile afectate. Aşa cum se poate observa şi în conflictul din Georgia,
infrastructura a fost distrusă, populaŃia s-a refugiat în statele din împrejurimi,
problemele sociale apărute aici au fost numeroase şi complexe.
Până în prezent, 28% din tensiunile cauzate de apă au condus la conflicte.
Potrivit Comisiei ONU pentru Dezvoltarea Durabilă, peste 40% din Ńări se află în
zone unde apa constituie o problemă. În primul rând, producŃia insuficientă de
alimente determinată de insuficienŃa cantităŃilor de apă, combinată cu creşterea
populaŃiei caracteristică Ńărilor lumii a treia, conduce la deteriorarea condiŃiilor de
viaŃă în zonele în care apa constituie o problemă. Aceasta declanşează de asemenea
probleme de mediu, ca epuizarea cantităŃilor de apă, despăduriri şi deşertificare.
Unele dintre consecinŃe sunt sărăcia, malnutriŃia şi, ocazional, foametea – iar
14

Vezi: Lester R. Brown, Eco-Economie. Crearea unei economii pentru planeta noastră, Editura
Tehnică, Bucureşti, 2001.
15
Vezi: Lester R. Brown, op.cit.
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acestea pot produce migraŃia în plan intern sau spre alte Ńări. Oamenii care fug din
calea conflictelor armate aduc cu ei o cerere mai mare de apă. De exemplu, în
2006, numărul refugiaŃilor din Eritreea care căutau azil în Sudan s-a mărit cu 30%.
Această creştere bruscă a cauzat o presiune suplimentară asupra resurselor limitate
de apă din Sudan16.
Dacă natura ar oferi oamenilor resurse materiale, energetice şi alimentare
nelimitate, pe care să le transforme în bunuri economice, atunci raporturile om
natură, ca şi raporturile interumane în interiorul fiecărei Ńări, ar avea un alt conŃinut.
Realitatea dovedeşte că, în contextul limitării acestor resurse, este nevoie de o
adevărată strategie în abordarea satisfacerii nevoii de astfel de bunuri, la factorul
natural adăugându-se în mod fundamental factorul uman şi social.
Din păcate, şi în prezent, pretextele sociale sunt folosite pentru declanşarea
a numeroase conflicte armate cu mize economice sau strategice ascunse. Un
exemplu concludent în acest sens este conflictul din Georgia în care Rusia, sub
pretextul că protejează cetăŃenii ruşi din Osetia de Sud şi Abhazia, a declanşat o
operaŃiune militară de proporŃii în zonă. Decizia de a utiliza forŃa pentru a-şi
promova interesele, chiar şi cu preŃul unor prejudicii grave pentru imaginea sa în
lume, denotă faptul că, pentru Moscova, oprirea extinderii NATO spre Est şi
menŃinerea în zona sa de control total a statelor din spaŃiul post-sovietic constituie
obiective mai importante decât edificarea unor relaŃii de parteneriat cu UE
şi SUA17.
În situaŃiile conflictuale apar numeroase riscuri la adresa securităŃii
comunităŃilor umane. Dintre acestea trebuie să amintim riscurile sociale: creşterea
şomajului, a muncii la „negru”, de exemplu, precum şi riscurile de natură
legislativă, de pildă, instabilitatea şi ambiguitatea unor reglementări juridice,
reglementarea de infracŃiuni şi contravenŃii fără a exista o delimitare clară între
acestea.
ActivităŃile infracŃionale se pot transforma în cele mai periculoase activităŃi
generatoare de venituri ilicite, şi anume: traficul de droguri, traficul de persoane,
fraude majore, infracŃiuni în domeniul afacerilor, acestea constituind adevărate
surse de insecuritate socială şi economică18.

16
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Principalii indicatori prin care se măsoară nivelul securităŃii sociale, în
diferite domenii sunt:
- indicatori sociali ai locuirii: stocul de locuinŃe (numărul de locuinŃe ce
revin la mia de locuitori, numărul de camere ce revin la mia de locuitori, suprafaŃa
medie locuibilă ce revine unei persoane), dezvoltarea sectorului de locuinŃe
(implicarea sectorului public în construcŃia de locuinŃe, cheltuielile cu
infrastructura ce revin unei persoane în decurs de un an în mediul urban), condiŃiile
de locuit (rata populaŃiei urbane, rata populaŃiei care trăieşte în zonele afectate de
poluare, mortalitatea cauzată de poluarea mediului, rata locuinŃelor cu instalaŃii de
apă potabilă);
- indicatori sociali ai sărăciei: pragul sărăciei, minimul de subzistenŃă, rata
sărăciei, prăpastia sărăciei, indicele Sen (procentul din venitul total al populaŃiei
care ar trebui transferat săracilor, astfel încât veniturile acestora să fie aduse la
nivelul pragului de sărăcie), indicele Fishlow (exprimă prăpastia sărăciei, ca
procent din veniturile celor nonsăraci, în ideea eliminării sărăciei prin transferuri
directe de venituri de la aceştia), coeficientul Gini (măsură a inegalităŃii
veniturilor) etc;
- indicatori ai stării de sănătate: rata de morbiditate, morbiditatea pe
contingente, accesul la serviciile de sănătate, asigurarea populaŃiei cu medici,
asigurarea populaŃiei cu farmacişti, indicatorul de asigurare cu resurse umane etc;
- indicatorii libertăŃii şi dezvoltării umane: indicatorul libertăŃii umane,
indicatorul dezvoltării umane;
- indicatori de caracterizare a sistemului de învăŃământ: rata de
şcolarizare, eficienŃa internă a sistemului de învăŃământ, calitatea serviciilor
educaŃionale şi utilizarea resurselor etc19.
Principalele domenii care pot genera situaŃii de criză socială sunt:
excluderea socială; nivelul de trai scăzut, moştenirea conflictelor etnice
nerezolvate; absenŃa organizaŃiilor societăŃii civile; tensiuni legate de limbă, religie,
etnie; eşecul mecanismelor decizionale/scăderea legitimităŃii autorităŃilor20.
Indicatori sociali de evaluare a surselor, stărilor şi dinamicii situaŃiilor de
criză şi conflicte: încadrarea forŃei de muncă (nivelul şi dinamica şomajului);
asistenŃa socială; nivelul învăŃământului; nivelul de instruire, de cultură al
populaŃiei; nivelul de civilizaŃie; atitudinea socială; stabilitatea, normalitatea sau
recrudescenŃa mişcărilor sociale; activitatea sindicală; condiŃia socială a familiei.
Tot aici pot fi incluşi şi indicatorii demografici: dinamica ratei natalităŃii; dinamica
19
Prof. univ. dr. Eugen Bădălan, Eugen Mavriş, Dinamică şi tendinŃe în transformarea sistemelor de
securitate, în Anuar 2007/ Academia ForŃelor Terestre, vol 1 p. 86.
20
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ratei mortalităŃii; dinamica raportului pe vârste; fenomenul migraŃiei; stabilitatea
sau instabilitatea populaŃiei; schimbări bruşte în raportul dintre populaŃia urbană şi
rurală; exodul de populaŃii21.
Securitatea este un fenomen social, care angrenează două tipuri de
determinări sociale: de natură generală şi altele specifice conflictului/războiului.
Determinările de natură generală sunt reprezentate de tensiunile sociale
care cresc şi generează crize/conflicte. Totodată, în anumite condiŃii şi medii
sociale, apar interesele ce opun o parte a unei comunităŃi umane împotriva alteia,
precum şi existenŃa ori escaladarea spiritului revanşard, războinic în sânul unor
etnii sau minorităŃi naŃionale.
Determinările specifice sunt generate de extinderea spaŃiului vital al unei
entităŃi, declanşarea şi susŃinerea spiritului agresiv sau de revanşă, manifestarea
unor interese economice cu determinări în mediul social.
Toate aceste determinări nu explică decât parŃial starea de
securitate/insecuritate. Conflictul/războiul reprezintă, în fond, o descărcare/
detensionare socială a energiilor şi tensiunilor, iar efectul lui apare ca un nou
echilibru social sau ca o restructurare socială.
Insecuritatea poate să mai apară ca urmare a anomiei sociale, ca un produs
al unor interese de grup, aşa cum a apărut şi terorismul. Totodată, mediul social
generează şi spiritul antirăzboinic, de pacificare, pentru păstrarea mediului
de securitate.
De remarcat că mediul social nu e imuabil, ci schimbător în funcŃie de
determinările economice, politice, informaŃionale.
Accelerarea creşterii economice vizează în primul rând asigurarea
prosperităŃii cetăŃenilor şi sprijinirea procesului democratic intern. Creşterea
încrederii cetăŃenilor în instituŃiile statului este posibilă numai în condiŃiile
promovării consecvente a principiilor statului de drept şi a drepturilor
fundamentale ale cetăŃeanului.
Potrivit datelor oferite de principalele organisme mondiale implicate în
monitorizarea securităŃii, se menŃionează că, în ultimii ani, există probleme de
insecuritate alimentară în 86 de Ńări din Africa, Asia, America Latină şi Caraibe,
Oceania, chiar şi din Europa. În 2004, 35 de Ńări au primit ajutoare de urgenŃă din
cauza crizelor alimentare. Cauzele au fost: conflicte militare şi civile, situaŃii post
conflict, zone în care s-au înregistrat calamităŃi naturale.
Dacă analizăm doar conflictele care au avut loc în ultima jumătate a
secolului trecut vom observa că au fost 71 de conflicte, dintre care 17 conflicte
21
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interstatale, 19 coloniale şi 35 conflicte intrastatale în urma cărora s-au înregistrat
12 milioane de morŃi22. La acest număr imens de vieŃi pierdute trebuie să adăugăm
faptul că au fost înregistrate numeroase persoane rănite, înfometate, care au trăit şi
mai trăiesc încă la limita subzistenŃei, familii destrămate şi numeroşi migranŃi care,
în dorinŃa unui trai mai liniştit au creat presiuni etnice şi nu numai în alte zone, de
cele mai multe ori la fel de sărace ca cele din care au plecat.
Potrivit unei publicaŃii din decembrie 2006, elaborată de Institutul
InternaŃional de Cercetări asupra Păcii din Oslo, din 123 de Ńări care au fost
afectate de un conflict armat în ultimele trei decenii ale secolului trecut, 87 erau
Ńări în curs de dezvoltare şi 36 Ńări subdezvoltate23.
Profesorul Jack Goldstone de la George Mason University identifica
printre principalele tendinŃe care se înregistrează în lume, ca fiind, alături de
reducerea populaŃiei în spaŃiul european şi în cel al fostei URSS, creşterile masive
de migranŃi din Ńările musulmane, migraŃia din lumea a treia către Ńările
dezvoltate.24 Acestea se datorează în primul rând zonei de conflict aproape
permanentizat în care s-au născut, lipsei resurselor de apă din zonă, persecutărilor
politice. MigranŃii exercită o presiune mare asupra zonei gazdă atât asupra
resurselor alimentare, cât şi prin impactul pandemiilor şi SIDA, apariŃia
diferendelor etnice, creşterea şomajului.

5. Concluzii
Conflictele afectează tot mai mult populaŃia civilă. Chiar dacă numărul
conflictelor armate a scăzut, războaiele actuale sunt mult mai brutale, de durată,
dificil de rezolvat şi, mai ales implică tot mai mulŃi civili. Schimbările care au
survenit în natura ameninŃărilor de securitate şi, implicit, asupra conceptului de
securitate au avut totuşi efect asupra raportului dintre sectorul militar şi cel civil în
gestionarea crizelor şi conflictelor internaŃionale, ultimul dobândind un rol din ce
în ce mai important.25
Cele mai nevinovate victime ale conflictelor sunt copiii. Se estimează că,
doar în decursul ultimei decade, conflictele armate au costat viaŃa a peste două
milioane de copii şi au mutilat alte şase milioane. Conflictele au lăsat copii orfani,
22
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i-au privat de îngrijire, de servicii sociale de bază, de asistenŃă medicală şi de
educaŃie. Există aproximativ douăzeci de milioane de copii strămutaŃi sau refugiaŃi,
în timp ce alŃii sunt luaŃi ostateci, sunt răpiŃi sau sunt victime ale traficului.
Sistemele de înregistrare a naşterilor şi de justiŃie pentru minori nu funcŃionează.
Se estimează că, în orice moment, există cel puŃin 300.000 de soldaŃi copii care
participă la conflicte26.
Pentru deŃinerea controlului resurselor, pieŃelor, tehnologiilor înalte, chiar
şi a „creierelor”, atât statele cât şi marile companii folosesc orice mijloace, de cele
mai multe ori neŃinând cont de consecinŃele acestei lupte. În acest context, posesia,
disponibilitatea şi utilizarea efectivă a resurselor naturale, în special a celor
energetice, reprezintă o sursă de tensiuni, crize sau chiar conflicte. Din aceste
motive, resursele naturale au reprezentat şi vor reprezenta în continuare obiectul
unor ample dezbateri internaŃionale, atât despre existenŃa lor, cât şi despre
împărŃirea acestora. Totodată, implicaŃiile pe care le provoacă „goana după profit”
au consecinŃe dezastroase asupra mediului. Toate acestea au repercusiuni asupra
securităŃii sociale şi internaŃionale, pornind de la securitatea individului, a naŃiunii
şi până la cea globală. Catastrofele care se produc în anumite zone provoacă
crize/conflicte care, din lipsa resurselor vitale, se pot transforma în conflicte la
nivel regional şi nu numai.
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UNELE ASPECTE ALE GLOBALIZĂRII ŞTIINłEI
General de brigadă (r) prof. univ. dr. Viorel BUłA

n ultimele decenii s-au consacrat mai multe perspective de abordare a
globalizării. Cea mai abundentă în analize a fost şi rămâne perspectiva
economică, având drept punct de pornire studiul economiilor de scară,
desfăşurându-se cu stăruinŃă asupra internaŃionalizării pieŃelor. În ultimele decenii
au început să fie tot mai frecvente analizele perspectivei politice, centrate pe
problematica noii ordini şi Ńintind constituirea societăŃii globale. O importanŃă din
ce în ce mai mare au căpătat-o studiile vizând perspectiva hegemonică, preocupate
de descifrarea mecanismelor controlului global al resurselor, cu varianta accesului
la putere (economică, politică, militară, culturală etc.). Nu puŃine sunt analizele ce
relevă perspectiva ezoterică, încercând, între altele, să acrediteze ideea
programatică a unei uniuni politice a elitei planetare.
Toată polemica din jurul acestui proces geopolitic se axează pe gradul de
importanŃă a menŃinerii sau a lichidării de pe arena societăŃilor de astăzi. La
momentul actual umanitatea se află pe muchia unor sinteze. Practic toate societăŃile
moderne de astăzi se află într-un cerc spiralat al civilizaŃiei, a mecanicismului,
materialismului şi universului-ceasornic, unde „omul secolului” afirmă în stânga şi
în dreapta: ,,Time is money”, fiind plin de prejudecăŃi, uitând de cele mai
elementare valori. În acest context, s-au exersat cu graŃie postvalorile primei
sinteze randamentale: economia a devenit postindustrială, cultura – postmodernă,
societatea – postnaŃională. Mai mult, s-au declanşat procese de emergenŃă
postcomunistă şi postcapitalistă.
Fenomenul globalizării afectează tot mai mult statele lumii, inclusiv unele
Ńări tinere. Una dintre manifestările acestuia este şi procesul de integrare în
structurile universale şi regionale care devin tot mai atractive pentru noile
democraŃii, prin avantajele ce le oferă.
Cheia în interpretarea proceselor de globalizare o reprezintă ceea ce este
numit principiul ordonator, adică regula de bază a configurării vieŃii internaŃionale.

Î
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Admitem ipoteza că istoria omenirii se poate împărŃi în două perioade: cea în care
regula a fost făcută de principiul adversităŃii, numită perioada preglobală şi cea în
care regula este făcută de principiul competiŃiei, numită perioada globalizării. Ce sa întâmplat până acum? Principiul adversităŃii a impus regula în care o parte
controlează mereu altă parte. În fapt, întreaga istorie poate fi explicată ca
fenomenologie a principiului adversităŃii (de la lupta de supravieŃuire la cea de
dominare, de la viaŃa triburilor la democraŃia Atenei lui Pericle, de la Imperiul
Roman la hegemonia americană, dar şi de la lupta de clasă la ura de rasă, de la
conflictele religioase la războiul rece, până la formele adversităŃii faŃă de unele
entităŃi, de genul terorismului, cartelurilor crimei organizate etc.).
Un aspect ce confuzionează şi mai mult ceea ce ar trebui să fie o teorie a
globalizării constă în propensiunea ideologică a analizelor. Cele mai frecvente
deviaŃii interpretative sunt cele marcate de viziunile deterministe, adeseori în
maniera materialismului dialectic şi istoric. Acestea explică evoluŃiile doar pe
seama străpungerilor tehnologice ale revoluŃiei informaŃionale, care determină prin
„noile forŃe de producŃie” schimbări în „structura” lumii. În astfel de construcŃii
teoretice primează mijloacele în raport cu scopurile globalizării.
Conform definiŃiei renumitului chirurg român Valeriu Popescu,
,,Globalizarea înseamnă dezvoltarea unei etici a libertăŃii, înseamnă baza
fundamentală a succesului celor bine pregătiŃi”, ceea ce presupune că dezvoltarea
unei societăŃi nu mai depinde de un lider politic sau de monopolul unei clase.
În plan cultural, după Jean-Pierre Warnier, globalizarea fragmentează
culturile în „subculturi”: rap, homosexualitate, a vârstei a treia, a fanilor fotbalului
etc., sau culturi de „nişă”, care nu oferă soluŃii de integrare pentru indivizii ce le
compun.
Globalizarea este un proces inevitabil, ireversibil, doar conformarea şi
intrarea în ,,jocul” acestui proces asigură perspectiva unui viitor cert, cu atât mai
mult, această şansă oferă posibilitatea de a avea legi corecte, cultură şi artă de
calitate sau sport de performanŃă. Procesul de globalizare nu este apreciat pentru
faptul că implementează o întrecere a celor mai „înstăriŃi” sau a celor care au
acumulat cele mai multe grade şi titluri ştiinŃifice, ci prin faptul că asigură
libertatea individuală, idei creative şi cointeresarea participanŃilor într-o concurenŃă
constructivă.
Termenul de ,,Globalizare” foarte des întâlnit şi discutat în ultima vreme,
este un derivat al cuvântului glob sau global, care defineşte o întregime, o totalitate.
Acesta s-a născut, probabil, odată cu RevoluŃia Industrială din Anglia (1640) sau cu
RevoluŃia Franceză de la 1789, cu toate că fenomenul de globalizare îşi are
rădăcinile mult anterior acestor evenimente, mai concret începând cu anul naşterii
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lui Iisus Hristos, când religia creştină avea să înglobeze sub Crucea sa toate
continentele lumii existente.
Dacă la cumpăna dintre primele două milenii ale erei creştine, imperiul
califilor redescoperea şi resuscita ştiinŃele antice şi filosofia greacă, croia industrii
noi, înfiinŃa manufacturi şi practica un comerŃ extins la întreaga lume civilizată,
astăzi, ca urmare a barbarizării elitelor autohtone, consecinŃă a îmbrăŃişării ideilor
proletariatului occidental, civilizaŃia islamică pluteşte în derivă, o rătăcire ce a
culminat prin apariŃia şi răspândirea la scară intercontinentală a fenomenului
terorist.
Este greu de crezut astăzi, dar era o vreme când oamenii educaŃi nu ştiau să
calculeze singuri o înmulŃire cu numere mari, cu atât mai puŃin o împărŃire. Ori
calculele erau necesare nu doar în negustorie şi afaceri, dar şi în astronomie,
inginerie şi ştiinŃă. Existau "centre de calcul" unde oamenii duceau înmulŃirea sau
împărŃirea de realizat, plăteau, şi reveneau peste câteva zile pentru rezultat! O
revoluŃie în calcul s-a produs în 1614, când John Napier a anunŃat lumii cum de
acum încolo, în loc de înmulŃiri pot fi realizate adunări, iar în loc de împărŃiri,
scăderi, operaŃii care puteau fi realizate uşor de oricine.
John Napier s-a născut în 1550 în Edinburgh, ScoŃia şi a lucrat timp de
două decenii înainte să publice cartea care a revoluŃionat modul în care se realizau
calculele complexe. Cartea avea numele de "Mirifici Logarithmorum Canonis
Descriptio" şi a apărut în 1614, adică la cinci ani de când Galileo Galilei inventase
luneta astronomică şi observase cu ajutorul ei petele de pe Soare, relieful de pe
Lună, sateliŃii lui Jupiter şi fazele lui Venus, similare cu ale Lunii. Tot 1609 era şi
anul în care Kepler descoperise că planetele se mişcă în jurul Soarelui pe elipse, iar
nu pe cercuri. Calcule complexe erau foarte necesare în astronomie, iar apariŃia
logaritmilor a revoluŃionat aceste calcule, căci, la urma urmei, nu este mai uşor a
realiza adunări şi scăderi în loc de înmulŃiri şi împărŃiri? Totodată, ridicarea la o
putere putea fi înlocuită cu o înmulŃire, care la rândul ei era înlocuită cu o adunare.
Imediat ce cartea a apărut, a făcut vâlvă în Europa, luând o piatră de pe inimă
oamenilor de ştiinŃă, care acum puteau realiza calcule mult mai rapid. AlŃi oameni
de ştiinŃă s-au apucat să perfecŃioneze aceste tabele de logaritmi, la care Napier
lucrase timp de 20 de ani. Johannes Kepler, de exemplu, avea nevoie de logaritmi
în baza 10 pentru calculele sale astronomice, aşa că a realizat primele tabele de
logaritmi cu baza 10 în loc de baza „e”. Matematicianul englez Briggs s-a apucat şi
el de calculat tabele de logaritmi. Ele au fost apoi publicate şi răspândite în întreaga
Europă, apoi la nivel mondial, ducând la revoluŃionarea modului în care se realizau
calculele, ceea ce a dus la noi progrese în ştiinŃă, dar şi o viaŃă mai uşoară pentru
oamenii de afaceri sau pentru negustori.
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Un alt exemplu şi mai elocvent de implementare la scară mondială a
rezultatelor cercetărilor şi descoperirilor ştiinŃifice este reprezentat de
recunoaşterea unanimă şi folosirea în calculele trigonometrice a „misteriosului”
număr „π”. De-a lungul vremii valoarea lui nu a fost întotdeauna aceeaşi, ci a variat
faŃă de valoarea de azi, în funcŃie de epocă, zona geografică şi popoare, dar
întotdeauna a reprezentat raportul dintre circumferinŃa unui cerc şi diametrul său.
Vechile valori ale lui „π” au fost calculate empiric, mai mult deduse pe cale de
încercări. Astfel, se lua pur şi simplu o sfoară şi se înconjura cu ea un cilindru,
după care se măsurau lungimea ei şi diametrul cercului. Ceea ce rezulta din această
împărŃire era valoarea lui „π”. Cea mai veche valoare a raportului dintre
circumferinŃa cercului şi diametrul său a dat-o scribul egiptean Ahmes în jurul
anului 1.800 î. Hr., în “Manualul lui Ahmes”, aflat pe papirusul Rhind. Ea este de
3,1604, mai mare decât valoarea reală cu aproximativ 0,0188, rezultat care este
însă mult mai apropiat de valoarea sa reală, faŃă de rezultatul obŃinut mult mai
târziu de Arhimede. Preocupări în sensul determinării unei valori cât mai exacte a
acestui număr au existat şi din partea matematicienilor romani, greci şi evrei, fapt
ce demonstrează recunoaşterea importanŃei acestuia, precum şi a modalităŃii
de calcul.
Celebrul matematician elveŃian Leonhard Euler (1707-1783), membru al
Academiei de ŞtiinŃe din Petersburg, a publicat în anul 1748 lucrarea “Introducere
în analiza infiniŃilor”, prin care adoptă definitiv litera greceasca „π” ca simbol al
raportului dintre circumferinŃa unui cerc şi diametrul său, şi, datorită lui, acesta a
intrat definitiv în uzul general al tuturor matematicienilor.
Frumosul şi utilul a intervenit treptat şi esenŃial în orice domeniu al
umanului. Pentru a da un singur exemplu, o atenŃie deosebită a fost acordată în
ultimele decenii factorului estetic în ştiinŃă, această orientare căpătând în scurt timp
un caracter general, fiind preluată, adaptată şi implementată de către fiecare
naŃiune.
Astăzi, producŃiile hollywoodiene pot fi vizionate peste tot în lume, iar
„americanizarea“ culturii mondiale este un fapt incontestabil. Culturile regionale şi
locale nu dispar însă din această cauză. Din contră, informarea cu privire la aceste
culturi este unul din fenomenele secundare ale globalizării.
Una dintre cele mai importante premise ale procesului de globalizare,
probabil cea mai importantă, se referă la intensificarea fără precedent a
comunicării. SusŃinută de cuceririle tehnologiei, comunicarea specifică lumii
globalizate valorizează informaŃia şi neglijează semnificaŃia, aşa încât,
parafrazându-l pe Emile Durkheim, creşterea volumului comunicării nu este
însoŃită de agregarea dimensiunii morale a acesteia, generând astfel unul dintre
paradoxurile globalizării: relaŃionarea socială nu este înlesnită, ci îngreunată de
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diversificarea tehnicilor de comunicare. Aparent, progresele înregistrate în sfera
mijloacelor de comunicare ce fac posibilă interacŃiunea socială fără ca actorii să se
afle unul în proximitatea celuilalt, contribuie la autonomizarea insului în raport cu
societatea, sporindu-i gradul de libertate. La o privire mai atentă însă,
perfecŃionarea tehnologiei comunicării se dovedeşte a avea efecte alienante,
ocazionând recluzionarea insului, prin înstrăinarea acestuia de societate, de locul de
muncă şi chiar de el însuşi.
Astfel apariŃia Internetului a adus activităŃile de popularizare a ştiinŃei şi în
lumea virtuală. EdiŃiile online ale publicaŃiilor şi televiziunilor specializate au fost
primele care au ocupat spaŃiul virtual. Alături de ele au început să răsară în ultimii
ani şi portaluri şi publicaŃii noi, dedicate navigatorilor pe Internet.
În altă ordine de idei, creaŃia de orice natură are azi nevoie de comunicare
cu lumea chiar în procesul ei de elaborare. Cu alte cuvinte, procesul de comunicare
(aici intră şi Internetul, e-mail-ul etc.) devine parte componentă a procesului de
elaborare. InteracŃiunea cu cât mai mulŃi potenŃiali parteneri de preocupări,
răspândiŃi în lume, funcŃionează ca un filtru al ideilor noastre iniŃiale,
devenind vitală.
În ultimele decenii, fenomenul globalizării este interpretat mai ştiinŃific şi
mai modern, sau aşa cum am mai menŃionat, mai postmodern. Astfel, acum putem
menŃiona cu certitudine existenŃa unui proces de globalizare lingvistică şi chiar
despre un proces de globalizare educaŃională. ConsideraŃii ca cele de mai sus pot
surprinde în măsura în care rămânem prizonierii educaŃiei aproape exclusiv
disciplinare, pe care am moştenit-o de la bunici şi străbunici. Lumea însă s-a
schimbat, globalizarea vieŃii, care s-a accentuat încă de pe la mijlocul secolului al
XX-lea, a adus în atenŃie probleme care nici măcar nu pot fi formulate în termenii
unei singure discipline.
În ceea ce priveşte procesul de globalizare, există astăzi întrebări la care nu
se poate da un răspuns univoc, însă viitorul va evidenŃia avantaje şi dezavantaje,
dar ce este mai important, va face cunoscute efectele acestuia.
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REALIZAREA SECURITĂłII INFRASTRUCTURII CRITICE
ÎN ZONA MARITIMĂ ŞI FLUVIALĂ.
STUDIU DE CAZ: BÎSTROE
Contraamiral de flotilă (r) prof. univ. dr. Marius HANGANU

Introducere
nfrastructurile critice au reprezentat totdeauna domeniul cel mai sensibil,
deoarece au un rol deosebit în structura, stabilitatea şi funcŃionarea
oricărui sistem şi oricărui proces. Vulnerabilitatea rezultă din
imposibilitatea asigurării protecŃiei corespunzătoare lor. Vulnerabilitatea este, de
regulă, direct proporŃională cu rolul pe care îl joacă infrastructurile respective. De
unde rezultă că, oricât de bine ar fi protejate, infrastructurile critice vor avea
totdeauna un grad de vulnerabilitate ridicat, întrucât, de regulă, sunt primele vizate
atunci când se urmăreşte destabilizarea şi chiar distrugerea unui sistem sau unui
proces. Identificarea, optimizarea şi securizarea infrastructurilor critice reprezintă
o prioritatea indiscutabilă, atât pentru gestionarii de sisteme şi procese, cât şi pentru
adversarii acestora, adică pentru cei care urmăresc să atace, să destabilizeze şi să
distrugă sistemele şi procesele vizate. Infrastructurile critice nu sunt şi nu devin
critice, doar la atacuri sau din cauza atacurilor, ci şi din alte cauze, unele dintre ele
greu de depistat şi de analizat. De regulă, mai ales după atacurile teroriste de la 11
septembrie 2001 asupra complexului World Trade Center şi asupra Pentagonului,
se consideră că infrastructurile sunt sau pot deveni critice în raport cu atacurile
teroriste sau cu alte ameninŃări, îndeosebi asimetrice.
Acesta este doar un aspect sau un criteriu de identificare a infrastructurilor
critice. Mai sunt însă şi altele care Ńin, deopotrivă, atât de stabilitatea şi
funcŃionalitatea sistemelor şi proceselor, cât şi de raporturile acestora cu mediul
exterior. De aceea, în opinia noastră, analiza problematicii infrastructurilor critice
trebuie să Ńină seama de toate dimensiunile şi implicaŃiile stabilităŃii şi
funcŃionalităŃii sistemelor şi proceselor, precum şi de înlănŃuirile cauzale care pot
genera sau influenŃa dinamica lor.

I
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1. Principalele infrastructuri critice din zona maritimă şi fluvială
Infrastructurile sunt, totdeauna suporturi ale unor sisteme fizice complexe,
de regulă, din spaŃiul societăŃii omeneşti, cu funcŃii şi roluri sociale. De regulă
infrastructurile se construiesc în raport cu necesităŃile vitale de funcŃionare
normală, de stabilitate ale unui sistem.
Grupând aceste infrastructuri fizice pe categorii de sisteme fizice poziŃionate
în zona maritimă şi fluvială se pot identifica următoarele infrastructuri fizice ce pot
fi considerate drept critice:
a) Infrastructuri critice ale sectorului economic:
- reŃelele de utilităŃi: de distribuŃie a energiei electrice (de 380 volŃi sau înaltă
tensiune), reŃele de distribuŃie a apei întrebuinŃate în fluxul de producŃie, reŃea de
distribuŃie a gazului metan, reŃeaua alimentării cu carburanŃi (inclusiv lubrifianŃi),
alte reŃele de aprovizionare cu substanŃe strict necesare fluxului producŃiei etc.;
- reŃea fizică de calculatoare – calculatoarele şi/sau reŃeaua cu conexiunile
aferente, cabluri, protocoale, softuri, indiferent de topologia reŃelei respective,
bazele de date etc.;
- reŃeaua depozitelor de materii prime, de produse finite şi materiale speciale
folosite (materiale strategice, materiale inflamabile, materiale radioactive,
substanŃe chimice, agenŃi biologici şi alte materiale cu risc înalt);
- reŃelele de comunicaŃii, îndeosebi infrastructurile fizice ale acestora (relee,
cabluri, suporŃi, staŃii, comutatoare etc.);
- reŃelele de drumuri şi căi ferate din incinta agenŃilor economici, parcurile
de maşini, parcurile de utilaje şi instalaŃiile folosite în procesul de producŃie;
- reŃeaua de comunicaŃii (comandă-control);
- infrastructura de producere a energiei electrice, cu două exemplificări:
•
Centrala energo-termică de la Chiscani (jud. Brăila);
•
Centralele eoliene (două) construite în proximitatea localităŃii
Baia (jud. Tulcea), în cursul anilor 2004-2005.
- infrastructuri ale unor reŃele de drumuri strategice indiferent de
categorisirea acestora - europene, naŃionale sau de interes judeŃean: baze de
întreŃinere a drumurilor, maşini şi utilaje de întreŃinere şi îndeosebi de degajare
(deblocare) a drumurilor;
b) Infrastructuri critice ale transportului aerian:
- Aeroportul Mihail Kogălniceanu - jud. ConstanŃa, de importanŃă
europeană şi internaŃională pentru traficul aerian, cu toate infrastructurile aferente:
•
aeroportul propriu-zis (pista de aterizare cu sistemul de balizaj
şi iluminare);
•
sisteme de aprovizionare cu energie, cu apă, cu gaze;
•
reŃele ale depozitelor de carburanŃi;
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hangare şi parcuri de avioane, inclusiv infrastructura de
verificare şi control curent a aparatelor de zbor;
•
turnuri de control şi infrastructuri control trafic aerian: staŃii de
radiolocaŃie; staŃii de dirijare a traficului;
•
reŃele de calculatoare;
•
alte infrastructuri ale sistemelor de care depind siguranŃa şi
securitatea zborului;
c) Infrastructuri critice ale transportului feroviar:
- reŃelele de căi ferate din Dobrogea, precum şi cele poziŃionate în
proximitatea malului stâng al Dunării;
- poduri, viaducte şi ale lucrări pe terasament, pe calea ferată sau adiacente
acesteia;
- staŃii/ gările aferente;
- reŃelele electrice ale transportului feroviar, atât cele de alimentare, cât şi
cele de securitate, comandă şi control;
- reŃele de comunicaŃii;
d) Infrastructuri critice ale transportului maritim:
- porturile maritime la Marea Neagră: Sulina, Midia, ConstanŃa şi Mangalia;
- infrastructuri portuare cu rol de asigurare cu utilităŃi: apă potabilă, energie
electrică;
- infrastructuri portuare cu rol de operare a mărfurilor: macarale, sistem de
căi ferate şi drumuri din incinta porturilor;
- terminale de operare hidrocarburi şi materiale periculoase (inflamabile) şi
reŃeaua de transport al acestora în incinta porturilor;
- instalaŃii de far: Sulina, Sf. Gheoghe, PortiŃa, Cap Midia, ConstanŃa,
Cap Tuzla;
- staŃii de radionavigaŃie, staŃii de radiolocaŃie şi sisteme de comunicaŃii;
Sistemele de dirijare a traficului naval;
- sistemul de balizaj în zona de responsabilitate a României la Marea
Neagră;
- sisteme de diguri de protecŃie a litoralului;
- infrastructuri ale sistemelor de securitate şi de siguranŃă a navigaŃiei pe mare;
- sistemele de intervenŃie pentru salvarea vieŃii pe mare (nave, scafandri,
dispozitive etc.);
- şantierele navale cu profil de:
•
construcŃii nave din ConstanŃa, respectiv Mangalia;
•
reparaŃii nave maritime şi/sau fluviale;
•
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e) Infrastructuri critice ale localităŃilor din Dobrogea, exclusiv cele
riverane fluviului:
- reŃele de transport şi aducŃiune al apei potabile: puŃuri, staŃii şi alte
infrastructuri ale sistemelor de purificare a apei;
- reŃele de transport a energiei electrice şi gazelor, îndeosebi nodurile,
punctele de control şi de distribuŃie, staŃiile de transformare ce deservesc oraşele
din Dobrogea;
- reŃele ale transportului public (linii de troleibuze, autobuze şi tramvaie);
- reŃele telefonice, relee, staŃii şi centrale; relee şi posturi de radio şi TV care
se află în sistemul naŃional sau local de alertă;
- iluminatul public;
- alimentarea cu energie termică;
- spitale de urgenŃă şi alte infrastructuri ale medicinei şi asistenŃei medicale
de urgenŃă; laboratoare şi centre hematologice; infrastructuri ale sălilor de operaŃii,
sălilor de reanimare şi altor compartimente de supraveghere şi monitorizare a
bolnavilor aflaŃi în dificultate;
- infrastructuri ale sistemelor de prevenire şi stingere a incendiilor;
infrastructuri ale sistemelor de protecŃie civilă, îndeosebi ale sistemelor şi reŃelelor
de acŃiune şi de reacŃie în cazul unor calamităŃi, dezastre, accidente nucleare,
industriale, chimice şi tehnologice, reŃele şi depozite etc.
f) Infrastructuri critice ale sistemului de ordine publică, ale sistemului
informaŃional şi de siguranŃă a statului din judeŃele ConstanŃa, Tulcea, GalaŃi,
Brăila, IalomiŃa şi Călăraşi:
- infrastructuri ale poliŃiei şi jandarmeriei, inclusiv ale poliŃiei comunitare şi
rurale;
- infrastructuri ale Inspectoratului pentru SituaŃii de UrgenŃă; infrastructuri
critice ale sistemelor de protecŃie a cetăŃeanului, proprietăŃii şi instituŃiei;
- infrastructuri ale forŃelor şi formaŃiilor de intervenŃie şi reacŃie rapidă;
- infrastructuri ale serviciilor de informaŃii şi ale altor instituŃii de care
depinde protecŃia informaŃiilor;
g) Infrastructuri critice ale sistemului sanitar şi de protecŃie a
cetăŃeanului, familiei şi comunităŃii:
- reŃele ale spitalelor judeŃene şi de urgenŃă;
- laboratoare de analize medicale, centre hematologice;
- depozitele de medicamente;
- infrastructuri ale unor centre de cercetări medicale şi ale FacultăŃii de
Medicină din ConstanŃa etc.
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Infrastructuri critice specifice zonei fluviale, lagunare şi Deltei Dunării
Suplimentar infrastructurilor fizice din zona maritimă, se pot identifica
elemente specifice zonei fluviale, lagunare şi deltaice care pot fi considerate drept
infrastructuri critice, chiar dacă enumerarea acestora nu are (şi nici nu ar fi indicat
să aibă) un caracter exhaustiv:
a) Infrastructuri critice ale agenŃilor economici, ale sectorului economic
(ramurii şi ale economiei din zona de referinŃă):
- reŃelele de utilităŃi situate în zonele cu risc major de inundaŃii (îndeosebi
cele din lunca Dunării, Deltă): distribuŃie a energiei electrice, distribuŃie a gazului
metan, reŃeaua alimentării cu carburanŃi;
- reŃelele fizice de calculatoare din Deltă care utilizează tehnologia wireless
(relee, comutatoare);
- reŃeaua depozitelor intermediare de alimente şi medicamente (îndeosebi
cele din Delta Dunării);
- depozitele de stocare şi conservare a alimentelor care folosesc tehnologia
frigului (îndeosebi cele de depozitare a producŃiei piscicole), în special cele din
zonele cu potenŃial ridicat de calamitate naturală (inundaŃii şi zone cu pandemii
cronice derivând din procesul de migraŃie specific Deltei);
- reŃelele de căi de acces către porturi;
- canale de acces (reŃeaua de canale) folosite în zona deltaică şi lagunară
deservită de agenŃii economici;
- sistemul de lacuri şi lucii de apă întrebuinŃate în procesul de generare a
producŃiei piscicole din zona deltaică şi lagunară;
b) Infrastructuri critice ale transportului fluvial:
- porturile fluviale riverane Dunării, îndeosebi porturile cu ridicată
activitatea economică: Călăraşi, Cernavodă, Brăila, GalaŃi, Tulcea;
- infrastructuri portuare cu rol de asigurare cu utilităŃi: apă potabilă, energie
electrică;
- infrastructuri portuare cu rol de operare a mărfurilor: macarale, sistem de
căi ferate şi drumuri din incinta porturilor;
- instalaŃii de balizaj şi reglementare a traficului fluvial instalate potrivit
Regulamentului NavigaŃiei pe Dunăre şi/sau COLREG;
- staŃii de radionavigaŃie, staŃii de radiolocaŃie şi sisteme de comunicaŃii;
Sistemele de dirijare a traficului fluvial;
- infrastructuri ale sistemelor de securitate şi de siguranŃă a navigaŃiei pe
fluviu;
- sisteme de diguri de protecŃie a malurilor, sistemele de ameliorare a
cursurilor de apă;
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- sistemele şi infrastructura de întreŃinere a cursurilor de apă derivând din
obligaŃiile părŃii române faŃă de ConvenŃia despre regimul navigaŃiei de la Belgrad,
inclusiv infrastructura şi instalaŃiile plutitoare de dragaj cu rol de asigurare a
securităŃii navigaŃiei pe fluviu;
- sistemele de măsurare ale cursurilor debitelor de apă pe diferitele sectoare
de Dunăre, în vederea avertizării timpurii a pericolului de inundaŃii;
- amenajările de regularizare a cursului de apă, ale canalurilor de
comunicaŃie şi drenare a debitelor excedentare de apă;
- sistemul de ecluze şi porŃi (atât la Canalul Dunăre – Marea Neagră, cât şi în
zonele lagunare şi deltaice);
- navele cu rol de asigurare a navigabilităŃii pe fluviu (spărgătoarele de
gheaŃă);
- sistemele de control al mediului, sistemele de evaluare a calităŃii apei şi
aerului la fluviu şi în zona deltaică, cu rol de analiză şi avertizare imediată,
îndeosebi în contextul:
•
dovezilor de insecuritate în funcŃionare a centralei atomoelectrice bulgare de la KOZLODUI;
•
normelor de radiaŃie admise în raport cu funcŃionarea Centralei
Atomo - Electrice de la CERNAVODĂ;
•
poluării cu hidrocarburi (şi/sau lubrifianŃi), substanŃe chimice
etc.;
- sistemele de intervenŃie pentru salvarea vieŃii în zonele deltaice izolate
(nave sanitare, elicoptere de intervenŃie) - cu rol esenŃial pe timpul calamităŃilor
naturale (inundaŃii, pandemii cronice) sau blocării periodice a canalelor navigabile
datorită gheŃii (elicoptere);
- şantierele navale cu profil de:
•
construcŃii nave (maritime şi fluviale) din GalaŃi, Brăila şi
respectiv Tulcea;
•
respectiv reparaŃii nave maritime şi/sau fluviale;
- infrastructura specifică trecerilor fluviale (nave-bac, sisteme de pontoane)
din Brăila, GalaŃi, Tulcea;
- reŃele de transport persoane şi mărfuri fluviale, îndeosebi în zona deltaică;
c) Infrastructuri critice ale localităŃilor din Delta Dunării:
- reŃele de transport şi aducŃiune al apei potabile; puŃuri, staŃii şi alte
infrastructuri ale sistemelor de purificare a apei;
- reŃele de transport al energiei electrice; centralele proprii electrice din
localităŃile izolate (exp. Sf. Gheorghe);
- reŃele ale transportului public fluvial (exp. linia de legătură a municipiului
Tulcea cu suburbia Tudor Vladimirescu);
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- reŃele telefonice, relee, staŃii şi centrale; relee şi posturi de radio şi TV care
se află în sistemul naŃional sau local de alertă;
- iluminatul public;
- spitalul de urgenŃă şi alte infrastructuri ale medicinii şi asistenŃei medicale
din oraşele Tulcea şi Sulina;
- infrastructuri ale sistemelor de prevenire şi stingere a incendiilor;
infrastructuri ale sistemelor de protecŃie civilă, îndeosebi ale sistemelor şi reŃelelor
de acŃiune şi de reacŃie în cazul unor calamităŃi, dezastre, accidente nucleare,
industriale, chimice şi tehnologice; reŃele şi depozite etc.
Infrastructuri critice comune zonei maritime şi fluviale din zona de
responsabilitate a ForŃelor Navale
a) Infrastructuri critice ale regiunii Dobrogea (judeŃului, zonei etc.):
- podurile peste cursuri de ape şi/sau căi ferate;
- noduri de intersecŃie ale căilor rutiere şi feroviare;
- bazinele de depozitare a hidrocarburilor şi altor materiale periculoase
(GPL, chimice etc.);
- staŃia de racord la magistrala de gaze naturale care traversează Dobrogea
(staŃia de cuplare de la Isaccea), precum şi porŃiunea din magistrală care străbate
teritoriul naŃional (inclusiv conducta subacvatică pe fundul Dunării din dreptul
oraşului Isaccea);
- staŃia de racord la magistrala de înaltă tensiune (reŃeaua de 750 Kv) care
traversează Dobrogea (staŃia de racord - Isaccea) precum şi porŃiunea din
magistrală care străbate teritoriul naŃional (inclusiv cablul poziŃionat deasupra
cursului Dunării din dreptul oraşului Isaccea);
- reŃelele de comunicaŃii situate pe teritoriul Dobrogei: reŃelele fir,
releele/punctele de retransmisie, centralele telefonice, oficiile poştale, staŃiile de
emisie-recepŃie prin satelit; echipamente de transport, trasee de fibră optică, relee,
modulatori de semnal;
b) Infrastructuri critice ale Ńării:
- Centrala Atomo-Electrică Cernavodă;
- Următoarele poduri cu infrastructura aferentă acestora:
•
Feroviaro-rutier CERNAVODĂ – FETEŞTI;
•
Podul rutier VADU OII – GIURGENI;
- Elemente de infrastructură critică cu rol vital pentru zona de
responsabilitate a ForŃelor Navale;
- Canalul Dunăre – Marea Neagră;
- Platformele şi infrastructurile româneşti de extracŃie a ŃiŃeiului din vestul
Mării Negre;
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- Combinatul siderurgic de la GalaŃi;
- Rafinăria Petromidia de prelucrare a ŃiŃeiului din Năvodari.

2. Cadrul legislativ din
infrastructurilor critice

Ńara

noastră

pentru

protecŃia

ResponsabilităŃile pe linia protecŃiei infrastructurilor critice sunt, în
principiu, repartizate de la nivelul central către ministerele de resort.
Documentul cadru care trasează liniile generale ale acestei activităŃi este
Strategia NaŃională de Securitate.
a). Strategia NaŃională de Securitate, elaborată în 2006, consideră că o
direcŃie prioritară de acŃiune pentru realizarea obiectivelor prezentei strategii o
reprezintă necesitatea declanşării unui amplu proces de dezvoltare, modernizare şi
asigurare a protecŃiei infrastructurii critice, a elementelor vitale ce vizează
pregătirea teritoriului, economiei şi a societăŃii pentru a face faŃă riscurilor şi
ameninŃărilor la adresa securităŃii naŃionale.
Strategia prevede realizarea cadrului legal şi sistemului instituŃional care va
gestiona protejarea infrastructurii critice. De acest obiectiv răspunde Guvernul,
care va înfiinŃa un grup de lucru ad-hoc pentru elaborarea acestei legi etc.
OpŃiunile strategice ale României au în vedere dezvoltarea rapidă a unor
reŃele de infrastructură specializate şi eficiente, compatibile cu cele europene şi
euroatlantice, capabile să potenŃeze atât dezvoltarea susŃinută şi modernizarea
accelerată a economiei, cât şi securitatea naŃională, în care scop vor fi lansate
programe ample de investiŃii naŃionale, în cooperare şi în parteneriat.
Principalele domenii de interes privesc: infrastructura de transport - în mod
deosebit, construcŃia de autostrăzi şi modernizarea rapidă a infrastructurii feroviare
– şi reŃeaua de management al traficului; infrastructura de comunicaŃii;
managementul potenŃialului hidrografic şi protecŃia împotriva inundaŃiilor;
restructurarea sistemului bazelor militare.
Principalele direcŃii de acŃiune pentru adaptarea şi modernizarea
infrastructurii vor fi: reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de
transport, în vederea îmbunătăŃirii calităŃii serviciilor, eficientizării transportului de
călători şi marfă şi alinierea la sistemul european de transport; dezvoltarea,
securizarea şi realizarea - pe rute alternative - a unor noi reŃele de aprovizionare cu
energie, în consens cu proiectele strategice ale Uniunii Europene şi cu interesele
României în regiunea Mării Negre; promovarea noilor tehnologii şi dezvoltarea
sistemului informatic integrat din domeniul securităŃii, în conformitate cu
standardele europene; adaptarea programului naŃional de securitate aeronautică şi
portuară la noile tipuri de ameninŃări; modernizarea infrastructurii militare
specifice, precum şi pregătirea şi modernizarea capacităŃilor oferite în cadrul
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NATO, al Uniunii Europene şi al parteneriatelor strategice; identificarea
domeniilor de risc, elaborarea hărŃilor cuprinzând riscurile probabile şi
consolidarea infrastructurii pentru apărarea populaŃiei de pericolele unor calamităŃi
naturale, dezastre şi accidente ecologice; reducerea riscului de declanşare a unor
incidente sau accidente nucleare şi asigurarea securităŃii instalaŃiilor nucleare.
Un rol important revine elaborării unei strategii unitare de protecŃie, pază şi
apărare a infrastructurii critice, capabilă să asigure continuitate, coerenŃă, unitate
metodologică şi procedurală, precum şi o reală eficienŃă antiteroristă. Securitatea
infrastructurii critice va viza atât contracararea riscurilor generate de acŃiuni ostile,
cât şi a celor produse de accidente sau forŃe ale naturii şi trebuie să prevadă şi
măsurile de restabilire a funcŃionării activităŃilor în cazul distrugerii sau avarierii
elementelor de infrastructură.
b). Alte documente care reglementează protecŃia infrastructurilor critice la
nivel ministerial sunt:
- OrdonanŃa de UrgenŃă nr. 21/2004 privind Sistemul NaŃional de
Management al SituaŃiilor de UrgenŃă;
- Legea 535/2005 privind prevenirea şi combaterea terorismului;
- Ordinul 65/2005 privind aprobarea Ghidului de Identificare a Elementelor
de Infrastructură Critică din Economie.
În aceste documente sunt prezentate atribuŃiile diferitelor structuri pentru
protecŃia infrastructurilor critice.
Astfel, Ordinul 660/2005 arată că obiectivele de importanŃă deosebită se
clasifică astfel:
a). obiective de importanŃă deosebită pentru apărarea Ńării;
b). obiective de importanŃă deosebită pentru activitatea statului;
c). obiective de importanŃă deosebită pentru economie.
Ghidul face precizarea că „altă categorie de obiective de importanŃă
deosebită pentru economie este cea a elementelor de infrastructură critică, ce
urmează a fi stabilite la nivelul fiecărui agent economic, cu luarea măsurilor de
protecŃie cerute de lege...”.
Ordinul stipulează explicit: „Criteriile de selecŃie a elementelor de
infrastructură critică din economie definesc acele entităŃi economice funcŃionale
care oferă produse/ bunuri şi servicii de utilitate publică, vitale pentru societate, a
căror distrugere, degradare ori aducere în stare de nefuncŃionalitate produce efecte
negative majore asupra populaŃiei, mediului şi securităŃii economice la nivel
naŃional sau zonal”. Din nou domeniul de reglementare face referire doar la
entităŃile aflate în subordinea MEC.
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La punctul III – „Elemente de infrastructură critică din economie” – se
prezintă o listă, care se vrea exhaustivă, doar pentru domeniul în care statul este
acŃionar majoritar.
Pe de altă parte acest ordin nu face nicio referire la modalităŃile de implementare
a acŃiunilor care vizează PIC şi consecinŃele administrative sau penale pentru
nerespectarea prevederilor sale. În opinia mea acest ordin trebuie să expliciteze
procesul de identificare, dar şi de implementare a proceselor care vizează PIC, în sfera
de competenŃă a MEC, dar şi pentru acele infrastructuri care au fost privatizate, dar
sunt interconectate cu sistemele naŃionale gestionate, încă, de stat.
Infrastructurile critice naŃionale sunt caracterizate prin următoarele
specificităŃi:
a). majoritatea infrastructurilor critice provin din economia centralizată,
puternic interconectată şi interdependentă;
b). societatea tinde spre stări de normalitate, de echilibru, în condiŃiile în care
majoritatea aspectelor vieŃii socio-economice sunt vitale, critice şi vulnerabile;
c). relaŃia iresponsabilă faŃă de mediul înconjurător constituie premisa
fundamentală a generării de riscuri naturale, la adresa întregii familii de
infrastructuri şi mai ales asupra infrastructurilor critice;
d). apartenenŃa României la diferite alianŃe şi structuri colective
vulnerabilizează teritoriul naŃional.

3.

ResponsabilităŃile la nivel
infrastructurilor critice

naŃional

pentru

apărarea

Potrivit OrdonanŃei Guvernului nr. 47/1944, în subordinea Comisiei
guvernamentale de apărare împotriva dezastrelor se constituie Comisii centrale
specializate pe tipuri de dezastre, organizate pe lângă ministerele de resort, după
cum urmează:
a) Comisia centrală pentru apărarea împotriva inundaŃiilor, fenomenelor
meteorologice periculoase şi accidentelor la construcŃiile hidrotehnice - la
Ministerul Apelor, Pădurilor şi ProtecŃiei Mediului;
b) Comisia centrală pentru prevenirea şi apărarea împotriva efectelor
seismice şi alunecărilor de teren - la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării
Teritoriului;
c) Comisia centrală pentru accident nuclear şi căderi de obiecte cosmice - la
Ministerul Apărării NaŃionale;
d) Comisia centrală pentru explozii mari, la suprafaŃă şi în subteran,
accidente chimice şi avarii deosebit de grave la conducte magistrale şi urbane - la
Ministerul Industriilor şi ComerŃului;
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e) Comisia centrală pentru accidente deosebit de grave pe căi de comunicaŃii
- la Ministerul Transporturilor;
f) Comisia centrală pentru asistenŃă medicală de urgenŃă în caz de dezastre şi
epidemii – la Ministerul SănătăŃii;
g) Comisia centrală pentru epizootii şi supraveghere a contaminării
radioactive, chimice sau biologice a produselor vegetale şi animale - la Ministerul
Agriculturii şi AlimentaŃiei;
h) Comisia centrală pentru incendii în masă – la Ministerul de Interne;
i) Comisia centrală pentru telecomunicaŃii – la Ministerul ComunicaŃiilor.
Racordarea protecŃiei infrastructurilor critice de la nivel naŃional la
programele europene se poate realiza prin trei modalităŃi:
a) armonizarea legislativă;
b) definirea dependenŃelor şi interdependenŃelor infrastructurilor critice din
România cu cele din UE;
c) implicarea totală şi responsabilă a decidenŃilor şi experŃilor, publici sau
privaŃi, în elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor europene în
protecŃia infrastructurilor critice.
ProtecŃia infrastructurilor vitale (critice) naŃionale româneşti se înscrie, într-o
formă sau alta, în programul european de protecŃie a infrastructurilor critice prin
cel puŃin trei modalităŃi:
a) adaptarea sistemului de legislaŃie, de acŃiune şi de reacŃie în situaŃii de
urgenŃă la cerinŃele europene, în procesul pregătirii integrării şi integrării propriu-zise;
b) dependenŃele şi interdependenŃele infrastructurilor vitale româneşti de
cele europene;
c) participarea la elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor şi strategiilor
de combatere a terorismului, traficului ilegal, crimei organizate şi ameninŃărilor
asimetrice.
Infrastructurile vitale româneşti sunt, aproape în totalitate, infrastructuri
critice din cel puŃin câteva motive esenŃiale:
a) provin din infrastructurile unei economii-gigant, inflexibile şi greu
adaptabile economiei de piaŃă, ale cărei urme nu au fost încă nici lichidate, nici
ameliorate;
b) economia şi societatea românească, în ansamblul ei, se află într-o stare de
haos, specifică perioadelor îndelungi şi repetate de tranziŃie, în care totul sau
aproape totul este vital, critic şi vulnerabil;
c) acŃiunile fără discernământ asupra mediului, tăierea masivă a pădurilor,
cultivarea haotică a terenurilor, dezastrul din agricultură, lipsa unei politici agrare,
ecologice şi de protecŃie a mediului coerente şi eficiente creează şi proliferează
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pericole extrem de grave la adresa tuturor infrastructurilor şi îndeosebi asupra celor
critice;
d) se aşteaptă ca participarea României la coaliŃia antiteroristă şi la alte
misiuni de gestionare a crizelor şi conflictelor şi de menŃinere a păcii să genereze
un nou tip de ameninŃări asupra cetăŃenilor şi infrastructurilor vitale ale economiei,
societăŃii, informaŃiei şi condiŃiilor de trai.
Desigur, pericolele şi ameninŃările sunt mult mai numeroase. Ele fac obiectul
unor iniŃiative legislative, sunt cuprinse în strategia naŃională de securitate şi în alte
documente importante, dar sunt departe de a fi pe deplin monitorizate, gestionate,
controlate şi înlăturate.

4. Cum se realizează securitatea infrastructurilor critice în zona
maritimă şi fluvială
Problematica securităŃii maritime este foarte complexă. De maximă
importanŃă în domeniul securităŃii maritime este aplicarea de către instituŃiile de
securitate maritimă a unei legislaŃii adecvate, prin care să se realizeze linii de
comunicaŃii maritime sigure, stabile şi securizate, care să permită un flux continuu,
vital pentru reŃeaua energetică, pentru schimbul internaŃional de mărfuri şi valori.
În Marea Neagră acŃionează pentru asigurarea securităŃii maritime, instituŃii
organizate la nivel internaŃional, la nivel regional sau naŃional.
InstituŃiile organizate la nivel internaŃional care acŃionează în Marea Neagră
pentru asigurarea securităŃii maritime sunt: Biroul Maritim InternaŃional - IMB în
cadrul IMO, sub egida ONU) şi AgenŃia Europeană privind SiguranŃa Maritimă EMSA. InstituŃiile care funcŃionează la nivel regional şi în cadrul cărora ForŃele
Navale participă la activităŃi pentru asigurarea securităŃii maritime sunt:
OrganizaŃia de Securitate şi Cooperare Europeană – OSCE, Comisia Mării Negre
(BSC), Centrul Maritim Regional de Coordonare (MRCC); iniŃiativele regionale:
reuniunea Şefilor Marinelor Militare Europene/CHiefs of European NavieS –
CHENS, iniŃiativa cu participare comună Blackseafor – BSF; OperaŃiile: Active
Endeavour – OAE şi Black Sea Harmony – OBSH, documentul cu măsuri pentru
creşterea încrederii şi securităŃii regionale/Confidence Security Building Measure’s
– CSBMs semnat în anul 2000, la Viena, între statele riverane Mării Negre.
La nivel naŃional, soluŃiile propuse sunt la îndemâna forŃelor navale, a
gărzilor de coastă (poliŃiilor de frontieră), a operatorilor civili, a autorităŃilor
statului învestite cu impunerea legalităŃii în domeniul naval. InstituŃiile organizate
la nivel naŃional, în România, pentru asigurarea securităŃii maritime sunt: ForŃele
Navale Române, PoliŃia de Frontieră şi Autoritatea Navală Română – care are în
compunere Centrul Maritim de Coordonare, Serviciul SAR poluare (grup naval
SAR) şi Serviciul de supraveghere VTS.
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ForŃele Navale reprezintă instituŃia la nivel naŃional care are rolul principal
în asigurarea securităŃii maritime, în apărarea intereselor şi drepturilor suverane ale
României pe mare şi pe fluviul Dunărea. ForŃele Navale, împreună cu PoliŃia de
Frontieră, sunt indispensabile pentru asigurarea suveranităŃii maritime şi protecŃiei
resurselor maritime ale României, asigurarea accesului la mare al României şi
protejarea frontierelor, infrastructurii maritime şi a căilor maritime de comunicaŃii.
Cheia soluŃionării riscurilor, ameninŃărilor şi provocărilor din domeniul securităŃii
maritime o reprezintă cooperarea, interoperabilitatea, schimbul de informaŃii şi
acŃiunea preventivă.
Securitatea infrastructurilor critice în zona maritimă şi fluvială au la bază
conceptele de securitate maritimă şi conceptele folosirii puterii maritime.
5. Studiu de caz: „Bâstroe”
Canalul Bâstroe şi ameninŃările la adresa securităŃii infrastructurilor
critice ale României
De-a lungul timpului cursul Dunării a jucat un rol crucial în infrastructura
transportului pentru Ńările Europei Centrale şi de Est, servind ca arteră de transport
între Europa Centrală şi Marea Neagră. Până la sfârşitul anilor 1950, Ucraina a
folosit 3 căi navigabile în Delta Dunării: BraŃul Bâstroe, Ochakov şi estuarul
Prorva. Din informaŃiile disponibile, se confirmă folosirea în scop comercial a
cursului BraŃului Chilia începând cu 1830. În 1959, exploatarea căii navigabile
Bîstroe a încetat datorită proceselor naturale de colmatare a canalului. În 1994,
aceeaşi situaŃie avea să se întâmple şi în cazul canalului Prorva.
5.1. Prevederile încălcate prin executarea lucrărilor
Astfel, potrivit paragrafului 3 al articolului 12 din ”Tratatul privind Regimul
Frontierei de Stat, Colaborarea şi AsistenŃa Mutuală în probleme de frontieră”,
semnat de România şi Ucraina la data de 17.07.2003: ”în scopul asigurării
stabilităŃii, traseului liniei frontierei de stat, albia apelor de frontieră nu poate fi
modificată în mod unilateral”.
„Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Ucrainei privind cooperarea
în domeniul gospodăririi apelor de frontieră”, semnat la GalaŃi la 30 septembrie
1997, potrivit paragrafului 3 al articolului 2 conform căruia „nici una dintre părŃi
nu va executa, fără o consultare prealabilă, lucrări pe teritoriul statului propriu şi
nici pe apele de frontieră, care să modifice albia, regimul de scurgere sau
condiŃiile de calitate a acestora”. Guvernul de la Kiev nu numai că nu a Ńinut cont
de prevederile tratatului, dar a şi ignorat somaŃiile de sistare a construcŃiei canalului
navigabil Dunăre - Marea Neagră, prin canalul Bâstroe.
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5.2. Traseul canalului
O lungime totală de 170,36 km, pe traseul Marea Neagră – BraŃul Bâstroe –
BraŃul Chilia – Fluviul Dunărea şi se compune din următoarele sectoare:
a) canal artificial iniŃial de intrare din Marea Neagră în braŃul Bâstroe, cu o
lungime de 3,3 km (punct iniŃial);
b) intrarea în braŃul Bâstroe – braŃul Bâstroe – Vîlkovo;
c) Vîlkovo – braŃul Chilia - Izmail;
d) Izmail – Reni (punct final).
De asemenea, se prevede şi construirea unei ecluze la intrarea - dinspre
Marea Neagră – pe braŃul Bâstroe, la aproximativ 14 mile marine de canalul de
intrare în Sulina.
5.3. Etape de realizare a proiectului
Etapa I
ConstrucŃia canalului artificial iniŃial de intrare din Marea Neagră în braŃul
Bâstroe (lungime – 3,3 km, lăŃimea pe fundul apei – 85 metri, adâncime –
7,65 metri) şi a unor diguri pe o lungime de 1,54 km.
Lucrările de dragaj pe întregul traseu permit asigurarea condiŃiilor de
navigaŃie pentru nave cu o lungime de 140 metri şi un pescaj mai mic de 5,85 m.
Prima etapă a fost finalizată la 24 august 2004, data la care Ucraina a sărbătorit
ziua independenŃei.
Etapa a II-a
Adâncirea canalului iniŃial de intrare din Marea Neagră până la 8,3 metri,
mărirea lăŃimii acestuia pe fundul apei până la 100 metri şi finalizarea construcŃiei
digurilor, a căror lungime atinge 3 km. Executarea de lucrări de dragaj pe întreg
traseul permite navigarea unor nave cu un pescaj maxim de până la 7,2 metri şi o
lungime a navelor de 215 metri. Această etapă s-a finalizat în luna mai 2007.
În cadrul lucrărilor s-au avut în vedere:
a). operaŃiuni de instalare a posturilor de dirijare a navelor în localităŃile
Reni, Vîlkovo şi pe insula Şerpilor,
b). operaŃiuni de construire a ecluzei,
c). operaŃiuni de construire de facilităŃi pentru protecŃia împotriva eroziunii
şi a depunerilor de aluviuni,
d). operaŃiuni de realizare a infrastructurii şi comunicaŃiilor aferente
canalului.
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5.4. Aspecte de ordin ecologic
ExperŃi ai UNESCO şi ai României apreciază însă că în urma adâncirii prin
dragaj a BraŃului Chilia (care în prezent asigură deversare în mare a 60% din
volumul apelor Dunării, acesta va capta şi mai mult din acest volum, ceea ce va
duce la secarea (uscarea) părŃii de Nord a Deltei Dunării).
În această parte se află cel mai mare grind, grindul Letea aflat în patrimoniu
UNESCO din 1936 şi, totodată, cea mai mare colonie de pelicani din Europa.
Potrivit experŃilor, în zece ani de zile de la declanşarea lucrărilor de construcŃie a
canalului, atât grindul, cât şi colonia vor dispărea.
5.5. Argumente ale părŃii ucrainene
(1) Preluarea a circa 60% din circulaŃia pe Dunăre spre Marea Neagră (care
în prezent se desfăşoară pe braŃul românesc Sulina).
(2) Atragerea investiŃiilor armatorilor ruşi.
(3) Crearea unui traseu direct de conectare cu Insula Şerpilor, cu consecinŃe
semnificative în dezvoltarea potenŃialului turistic al zonei (porturile din regiunea
canalului şi Insula Şerpilor).
(4) În condiŃiile în care în platoul continental al Insulei Şerpilor au fost
descoperite importante zăcăminte de hidrocarburi, evaluate la circa 10 milioane
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tone petrol şi 10 miliarde metri cubi de gaze naturale, construirea canalului ar putea
constitui şi o rută mai rapidă şi ieftină pentru eventualele transporturi de
hidrocarburi, în perspectiva deschiderii, de către Ucraina, a lucrărilor de foraj, la
scară largă în vecinătatea Insulei Şerpilor.
5.6. Riscuri militare şi de securitate pentru România
Deşi oficialii de la Kiev îl justifică prin necesităŃi şi avantaje economice,
acestea rămân disproporŃionate în raport cu beneficiile efective şi mai ales cu
consecinŃele negative asupra mediului.
Dacă Ucraina va finaliza lucrările de construcŃie la canalul Dunăre – Marea
Neagră, România va pierde controlul asupra traficului fluvial actual pe Dunăre.
Este de aşteptat ca în viitorul apropiat, dispunând de un sector navigabil pe
această porŃiune a Dunării, Ucraina să dezvolte o bază fluvială la Izmail, care pe
lângă apărarea frontierelor ucrainene ar asigura şi un control militar total asupra
gurilor Dunării. Se asigură condiŃii pentru folosirea, în cazul unor acŃiuni de luptă a
tehnicii grele de luptă.
Prin canal vor putea naviga nave militare cu un deplasament de până la 500
tone. Este posibil ca autorităŃile ucrainene să disloce efective suplimentare, în
cadrul Trupelor de Grăniceri sau Flotilei Fluviale, pentru controlul şi monitorizarea
eficientă a traficului naval.
Este de aşteptat şi o consolidare cu efective şi tehnică a unităŃilor speciale de
pază a graniŃei fluviale cu România, inclusiv cu trupe destinate să intervină rapid
într-o zonă potenŃial de criză, cum ar fi Delta Dunării.
Este de aşteptat o creştere a numărului de militari, dar şi de ambarcaŃiuni
rapide, aparŃinând Pazei de Coastă şi PoliŃiei Fluviale, în special în zona porturilor
fluviale Izmail, Reni, Vîlkovo şi Chilia.
Există posibilitatea construirii, în arealul canalului navigabil, a unor
heliporturi, (unele fregate ucrainene sunt dotate cu două elicoptere de atac).
Este posibilă construirea de depozite, instalaŃii energetice, un punct de
cercetare şi luptă radioelectronică, sisteme de hidro şi radiolocaŃie, precum şi
constituirea unor subunităŃi speciale, dotate cu amfibii – hidroglisoare – pentru
patrulare în deltă.
Există şi posibilitatea ca şi FederaŃia Rusă să fie interesată în minimalizarea
importanŃei rutelor de transport fluvial-maritime ale României şi în instituirea unui
monopol economic ruso-ucrainean la Dunăre şi Marea Neagră, în scopul asigurării
controlului asupra Mării Negre, la graniŃele României şi ale NATO.
Prin înfiinŃarea unei baze militare la ieşirea în mare a canalului Bâstroe s-ar
consolida capacitatea de control şi protecŃie a Ucrainei asupra platoului continental
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adiacent Insulei Şerpilor, creându-se, împreună cu infrastructura militară de pe
insulă, un sistem eficient de monitorizare a apelor teritoriale ale României.
Concluzii
Infrastructurile critice rămân un domeniu care se cere foarte bine investigat,
monitorizat, analizat, evaluat, prognozat şi ameliorat.
Toate statele, Uniunea Europeană, în ansamblul ei, Statele Unite ale
Americii şi alte Ńări, alianŃe, structuri de securitate internaŃionale şi regionale îşi
intensifică eforturile pentru a identifica, supraveghea, optimiza şi proteja
infrastructurile vitale ale Ńărilor şi ale lumii.
Considerăm că şi România, care se înscrie în acest amplu demers
internaŃional, trebuie să participe la acest proces, prin:
a) elaborarea unei strategii naŃionale pentru protecŃia infrastructurilor critice
(în prezent, numai SUA au o astfel de strategie), în concordanŃă cu recomandările
europene şi internaŃionale în domeniu;
b) inventarierea infrastructurilor critice pe domenii de activitate;
c) stabilirea vulnerabilităŃilor specifice şi a modalităŃilor de apărare;
d) elaborarea unor ghiduri sau seturi de norme privind protecŃia
infrastructurilor critice;
e) întărirea cooperării dintre sectorul public şi cel privat prin pachete de acte
normative şi cointeresarea sectorului privat prin facilităŃi fiscale, asistenŃă de
specialitate etc.
f) formarea unor echipe de specialişti pe diverse domenii, care să poată
asigura expertiză de protecŃia infrastructurilor critice;
Zona Marea Neagră - Marea Caspică rămâne în continuare o zonă de dispută
strategică între puterile regionale şi globale pentru controlul exploatării şi
transportului resurselor energetice din zonă, putând conduce, oricând, la o acutizare
a relaŃiilor dintre acestea.
Probabil, în perioada următoare va creşte implicarea statelor occidentale în
zonă atât sub aspect economic, cu obiectiv prioritar resursele energetice, cât şi în
plan politic şi de securitate, ultimele două ca importanŃi factori favorizanŃi pentru
implementarea proiectelor economice.
ExistenŃa gazoductelor, oleoductelor, precum şi producŃia şi transportul
energiei electrice constituie instrumente de promovare şi prezervare a intereselor
FederaŃiei Ruse în relaŃiile cu statele occidentale, cu unii factori de putere regionali
(China, India) şi statele din sfera sa de influenŃă.
Actuala reŃea energetică din zona Mării Caspice, aflată practic sub controlul
F. Ruse, precum şi proiectele unor viitoare reŃele de transport este multivectorial
direcŃionată, incluzând, practic, toate zonele adiacente şi de interes pentru Rusia.
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Eforturile autorităŃilor de la Moscova sunt axate către menŃinerea în continuare de
către Rusia a monopolului energetic, monopol care uneori se poate eluda într-un
mijloc de presiune economică (vezi criza gazului natural de la începutul anului)
precum şi în unul de protejare, sau după caz de impunere, a intereselor proprii în
zona de influenŃă.
Rusia este interesată de preluarea, prin participarea la procesul de
privatizare, cât mai multor firme şi companii din domeniile energetic, petrolier şi
chimic.
ConfluenŃele, interferenŃele şi influenŃele care se manifestă în regiunea
extinsă a Mării Negre conduc la imaginea existenŃei a două curente contradictorii:
eforturile FederaŃiei Ruse de a-şi conserva vechile privilegii asupra spaŃiului,
printre care şi menŃinerea unei prezenŃe militare semnificative în baze terestre
înaintate (Transnistria, Abhazia, Osetia de Sud) şi în cele navale din Marea Neagră,
concomitent cu dorinŃa statelor din zonă de eliberare de influenŃele Moscovei şi
accedere în NATO şi UE.
Din această perspectivă, s-a constatat o creştere a interesului NATO şi UE
pentru stabilizarea şi sporirea securităŃii zonei. IniŃiativele, programele şi politicile
adoptate în ultimii ani pentru fortificarea mediului de securitate, de cele mai multe
ori, şi-au demonstrat utilitatea, chiar dacă, în unele situaŃii, finalităŃile se mai lasă
încă aşteptate şi s-au răsfrânt asupra protecŃiei infrastructurilor critice din zonă.
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STRATEGII CONTEMPORANE
DE CONTRAINSURGENłĂ
Drd. Cristina ROMILA
„A conta pe noroc nu echivalează
cu implementarea unei politici”.
David Galula
Counterinsurgency Warfare:
Theory and Practice

Constatări introductive
ontrainsurgenŃa poate fi definită ca o politică strategică, cu impact
direct asupra organizării unei comunităŃi. În această logică,
contrainsurgenŃa este mai mult decât un bagaj de bune practici
fundamentate pe o serie de lecŃii învăŃate în teren, cu accent pe dimensiunea
militară a acestora. Premisa acestui studiu este că natura contrainsurgenŃei este
eminamente politică, dimensiunea militară fiind subsidiară acesteia. Prin natura
politică a contrainsurgenŃei se înŃelege obiectivele pe care decidentul politic îşi
propune să le atingă, impactul strategic al acesteia, de reorganizare şi reconstrucŃie
politică, instrumentele majore folosite.
ContrainsurgenŃa este în fond un set de politici fundamentate şi aplicabile
prin cooperare interinstituŃională, în care sunt esenŃiale atât dimensiunea
interdepartamentală naŃională, cât voinŃa de a avea o abordare cuprinzătoare şi
buna înŃelegere a acestui concept. Prin abordare cuprinzătoare se înŃeleg două
aspecte, ambele fiind în mod egal importante: buna coordonare civil-militară, în
care partea civilă este vastă şi multidimensională (diferitele organizaŃii şi
departamente civile care desfăşoară activităŃi specifice) şi buna coordonare între
diverşii actori internaŃionali prezenŃi în teren (dacă este cazul, în sensul unei
operaŃiuni de contrainsurgenŃă multinaŃionale/internaŃionale). După cum va fi
prezentat în continuare, ambele aspecte presupun încredere între părŃi,
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experienŃă/lecŃii învăŃate, like-minded thinking, interoperabilitate şi, faptul cel mai
important, voinŃa de coordonare în baza unor interese similare. Conceptul în cauză
este de importanŃă majoră pentru organizaŃii internaŃionale care joacă un rol cheie
în managementul crizelor şi în gestionarea anumitor aspecte referitoare la
insurgenŃă şi contrainsurgenŃă, cum ar fi NATO şi OrganizaŃia NaŃiunilor Unite.
Similar insurgenŃei, care este un fenomen politic prin excelenŃă, şi în cazul
contrainsurgenŃei doctrina politică şi mesajul public transmis sunt centrale şi
servesc obiectivului major de a dobândi legitimitate. Succesul contrainsurgenŃei
depinde, în prezent, în proporŃie covârşitoare de legitimitatea acesteia, care
motivează, atât în faŃa publicului naŃional statului implicat în derularea unor acŃiuni
de combatere a insurgenŃei, cât şi a populaŃiei locale, necesitatea de a conduce o
operaŃiune pe termen lung. Este în fapt vorba despre a convinge.
Strategii contemporane de contrainsurgenŃă
Abordările contemporane ale contrainsurgenŃei sunt fundamentate pe lecŃiile
învăŃate din strategiile clasice, fiind în fapt o prelucrare a principiilor de bază ale
acestora, care au fost adaptate la realităŃile din teren. În opinia noastră, principala
lecŃie învăŃată este necesitatea legitimării acŃiunilor contrainsurgente, legitimitatea
devenind astfel centrul gravitaŃional al oricărei strategii de combatere a insurgenŃei.
Studiile de specialitate, cu precădere cele derulate de RAND, evidenŃiază însă că
legitimitatea este definită nu doar prin fapte (după cum se va vedea în continuare,
în cazul mesajului public transmis de contrainsurgenŃi), ci şi prin percepŃii, care
implică anumite nuanŃe de context.
Preliminar analizei noastre a contrainsurgenŃei contemporane, se cuvin a fi
menŃionate principalele dimensiuni ale legitimităŃii în studiile de specialitate:
folosirea legitimă a forŃei (conform normelor de drept al războiului, evitarea
victimelor şi pagubelor colaterale, folosirea excesivă a forŃei şi represiunii,
disproporŃionat faŃă de obiectivele asumate, evitarea unei imagini de forŃă de
ocupaŃie); democraŃia şi rezolvarea problemelor sociale prin mijloace lipsite de
violenŃă, pornind de la premise că sprijinul populaŃiei pentru insurgenŃi se
datorează cu precădere aspiraŃiilor acesteia către drepturi sociale şi politice sporite;
legitimitatea mesajului politic, care va fi prezentată ulterior.
Legitimitatea evidenŃiază efectiv o revenire şi, chiar mai mult, o accentuare a
centrării asupra rolului populaŃiei şi sprijinului acesteia în succesul sau eşecul unei
strategii de contrainsurgenŃă, ceea ce echivalează cu formularea strategiilor
contemporane dintr-o perspectivă mult mai complexă, în care dimensiunea militară
este doar o parte a acestora, cea civilă şi programele de reconstrucŃie şi de
dezvoltare jucând un rol esenŃial. Centrarea asupra populaŃiei continuă însă să fie
contestată de unii analişti ai mediului academic american, astfel încât aceasta
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rămâne cu precădere atributul strategiilor formulate în mediul militar, în baza
deciziilor comandanŃilor militari. Din acest motiv, în practică, dimensiunea militară
continuă să fie dominantă, iar instrumentele de implementare a programelor civile,
într-un mediu ostil, de conflict asimetric, nu beneficiază de coerenŃă şi eficienŃă.
Dobândirea legitimităŃii rămâne astfel un obiectiv dificil de atins.
Câteva aspecte care se cuvin a fi menŃionate în ceea ce priveşte subiectul
legitimităŃii şi care se regăsesc în manualul de contrainsurgenŃă al armatei SUA,
definitivat de generalul american David Petraeus. Legitimitatea a devenit principiul
de bază al contrainsurgenŃei în doctrina militară, fiind chiar identificaŃi câŃiva
indicatori ai acesteia: selectarea şi numirea în funcŃie a liderilor politici într-un mod
considerat just de către majoritatea populaŃiei; caracterul participativ al unei
societăŃi, din punctul de vedere al voinŃei şi posibilităŃilor de implicare în procesul
de decizie politică; un nivel scăzut al corupŃiei; reconcilierea culturală cu
modernitatea, din punctual de vedere al dezvoltării politice, economice, sociale; un
grad ridicat de acceptare a regimului politic de către instituŃiile sociale majore.
“Domnia legii este un factor major în acceptarea voluntară a autorităŃii unui
guvern şi, prin urmare, a legitimităŃii sale. AcŃiunea militară poate aborda
simptomele pierderii legitimităŃii. Însă, redobândirea acesteia poate fi obŃinută doar
prin folosirea tuturor instrumentelor puterii naŃionale. Fără posibilitatea dobândirii
de către guvernul Ńării gazdă a legitimităŃii puterii statale, contrainsurgenŃa nu poate
avea succes” (Manualul de contrainsurgenŃă al armatei SUA).
Strategia de contrainsurgenŃă contemporană care a atras cea mai mare
vizibilitate în mediile de specialitate şi chiar şi la nivelul publicului neavizat este
cea a comunicării strategice. Relativ recent pusă într-o formă pliabilă unei strategii
– cu precădere odată cu războiul din Afganistan şi mediatizarea acestuia -,
comunicarea strategică poate fi privită în primul rând ca o reacŃie doctrinară la
mesajele politice publice ale insurgenŃilor. Aceasta reprezintă şi răspunde în fond
unui obiectiv politic, valabil şi în cazul mişcărilor insurgente, cel al angajării
populaŃiei prin mesaje politice. În teoria clasică a insurgenŃei, de sorginte maoistă,
se merge şi mai departe şi se vorbeşte despre formularea unei doctrine politice şi al
rolului esenŃial al propagandei în mobilizarea maselor, fapt esenŃial pentru
asigurarea succesului luptei insurgente către preluarea puterii statale.
Este important de remarcat că această strategie se adresează atât discursului
public adresat populaŃiei locale, cât şi pentru motivarea populaŃiei naŃionale în
cazul unui conflict internaŃional, de lungă durată, de tipul celui din Afganistan, care
necesită resurse umane şi financiare considerabile.
În evaluarea analiştilor americani, principalul element al strategiei de
comunicare strategică este menŃinerea credibilităŃii prin transmiterea unui mesaj de
substanŃă, bazat pe fapte care dovedesc dublarea obiectivelor de resursele
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corespunzătoare atingerii acestora. Este importantă, de asemenea, evitarea unor
oscilaŃii de mesaj, credibilitatea în relaŃia cu populaŃia locală depinzând exclusiv de
constanŃa şi fidelitatea faŃă de cele exprimate. Nu în ultimul rând, în contrapondere
la modelul maoist, mesajele principale transmise trebuie să se plieze obiectivelor
politice, fiind necesară fundamentarea acestora din punct de vedere politic.
Gestionarea aşteptărilor populaŃiei şi evitarea iluzionării acesteia (prin prezentarea
unor obiective nerealiste) este o componentă care nu trebuie ignorată, toŃi factorii
mai sus numiŃi contribuind efectiv la aceasta, credibilitatea obiectivelor asumate şi
a promisiunilor făcute în baza faptelor şi a resurselor este crucială. Cel mai dificil
aspect pentru eficientizarea mesajului public este coordonarea interdepartamentală
şi, în cazul unei strategii de contrainsurgenŃă implementată la nivel multinaŃional,
coordonarea între diverşii actori internaŃionali prezenŃi în teren. Abordarea
cuprinzătoare, aşa cum a fost prezentată în introducere, se dovedeşte a fi acel
element de care depinde practic legitimitatea contrainsurgenŃei şi a
contrainsurgentului.
Se cuvin a fi făcute câteva precizări referitoare la mesajul public, care, după
cum a fost argumentat, trebuie să cuprindă obiectivele politice, fiind astfel în esenŃă
el însuşi un mesaj politic.
“O situaŃie asimetrică are efecte considerabile asupra propagandei.
Insurgentul, neputând fi responsabilizat, este liber să folosească orice truc
consideră de cuviinŃă; dacă este necesar, insurgentul poate minŃi, înşela, exagera.
El nu este obligat să demonstreze în vreun fel ceea ce spune; insurgentul este
judecat în funcŃie de ceea ce promite şi nu în funcŃie de ceea ce face. În consecinŃă,
propaganda este o armă foarte puternică pentru el. Chiar şi fără a avea un program
pozitiv, insurgentul poate avea succes doar ca urmare a propagandei”
(David Galula).
Citatul de mai sus reliefează cât de importantă este combaterea, prin apel la
realităŃi, a propagandei insurgente. Dacă în cazul insurgenŃilor se poate vorbi
despre propagandă, în cazul contrainsurgenŃei trebuie avută în vedere formularea
unor mesaje politice şi chiar a unei doctrine politice. Aceasta presupune, desigur,
depăşirea unei abordări reactive, de combatere a discursului public insurgent şi
acŃiunea preventivă.
Perspectiva lui Galula, deşi poate fi criticată din perspectiva evoluŃiilor
mijloacelor de comunicare în masă în contextul globalizării, rămâne de actualitate,
în condiŃiile în care mesajul insurgent face apel la iluzii şi la credibilitatea acordată
de populaŃie, care poate deriva automat din raŃiuni de afilieri etnice, religioase,
culturale ş.a. De regulă, conflictele asimetrice de tipul insurgenŃelor aduc faŃă în
faŃă actori aparŃinând unor culturi distincte, acestea având loc în afara spaŃiului
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occidental, dar care implică în prezent lumea occidentală. Din acest motiv, în
logica lui Galula, este importantă evitarea creării unei imagini de duplicitate.
“Contrainsurgentul este legat de responsabilităŃile sale şi de trecutul său,
atsfel încât, în cazul său, faptele se fac auzite în mai mare măsură decât vorbele.
Contrainsurgentul este judecat prin prisma a ceea ce face şi nu a ceea ce zice. Dacă
minte, înşeală, exagerează şi nu poate aduce dovezi pentru mesajul său, poate
obŃine anumite succese temporare, însă cu preŃul de a fi în cele din urmă discreditat
definitiv. Contrainsurgentul nu poate recurge în mod constant la minciună, cu atât
mai puŃin în condiŃiile în care structurile sale politice nu sunt monolitice, deoarece
opoziŃia din propria sa Ńară va scoate curând la iveală fiecare dintre manevrele sale
psihologice. Pentru contrainsurgent, propaganda nu poate fi altceva decât o armă
secundară, validă doar în cazul în care serveşte unui obiectiv de informare şi nu de
înşelăciune. Contrainsurgentul nu poate decât arareori să acopere o politică proastă
sau neexistentă prin propagandă.” (David Galula)
Abordarea franceză asupra contrainsurgenŃei
„Quos Jupiter vult perdere, dementat prius” (traducerea autorului: Jupiter le
ia minŃile celor pe care vrea să-i conducă pe calea pierzaniei)1.
Ca un punct de vedere preliminar, simplist însă la prima vedere, abordarea
franceză a contrainsurgenŃei este fundamentată pe criticarea modului în care SUA
au înŃeles să acŃioneze în teatrele contemporane de conflict asimetric. În fond însă
abordarea franceză este una deosebit de complexă, dezvoltată cu precădere în
contextul războiului din Algeria, cel mai celebru teoretician fiind, din punctul
nostru de vedere David Galula. Nu a fost însă formulată o abordare oficială,
interministerială, ci doar o doctrină tactică de combatere a rebeliunii2.
După cum a fost menŃionat, una dintre principalele dimensiuni în gândirea
analiştilor francezi este războiul psihologic şi componenta sa de bază comunicarea
strategică, mesajul şi doctrina politică jucând un rol esenŃial: cauza legalistă şi
ralierea populaŃiei la aceasta. În această logică, principala arie de acŃiune trebuie să
fie construirea încrederii între contrainsurgenŃi, autorităŃile locale şi populaŃia
locală, fapt care nu a reuşit în Afganistan.
Mediul academic francez merge chiar mai departe în această abordare şi
aduce în dezbatere conceptul de „securitate umană”, aplicabil şi strategiei de
contrainsurgenŃă în conflictul asimetric, cu cele două dimensiuni de bază,
încetăŃenite deja la nivelul ONU, „eliberarea de teamă” şi „eliberarea de dorinŃă”.
1
Citat de profesorul Gilbert Etienne in Afghanistan/Pakistan: de redoutable engrenages, Politique
Etrangere, 1:2010.
2
Pierre Chareyron, „La contre-insurrection a l’epreuve du conflit afghan”, in Politique Etrangere
1:2010.
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Dincolo de cadrul conceptual, abordarea în sine nu inovează, având în vedere că
toate aceste argumente conduc la concluzia de bază că orice strategie de
contrainsurgenŃă este un mix civil-militar şi că dezvoltarea per se nu reprezintă o
soluŃie în lipsa stabilirii unui minim de securitate. Analiştii francezi admit că acesta
este „un cerc vicios”.
EsenŃialmente pot fi identificate trei principii de bază ale perspectivei
franceze:
definirea clară a unor obiective politice ale războiului;
evaluarea temeinică a utilităŃii folosirii forŃei pentru atingerea acestor
obiective şi soluŃionarea dialecticii clausewitziene dintre obiectivul militar (Ziel) şi
obiectivul politic (Zweck). Obiectivele politice nu sunt definite ca obiective
materiale, ci cu precădere doctrinare;
centralizarea puterii politice şi conectarea populaŃiei şi a autorităŃilor
locale la cele centrale. Acest principiu se regăseşte şi în doctrina americană, deşi nu
este formulat ca atare, de sine stătător;
armonizarea demersurilor de stabilire a securităŃii cu cele de
dezvoltare. Se pune accent pe o abordare de „jos în sus” a derulării programelor de
dezvoltare, fapt care în fond reia principiul american „put a local face”;
evitarea creării unor speranŃe false.
După cum se observă, perspectiva franceză nu inovează, ci doar accentuează
dimensiunea politică a contrainsurgenŃei. Tortura şi represiunea, deşi folosită
extensiv de forŃele franceze în timpul războiului din Algeria sunt considerate ca
neavând efectele scontate de unul dintre cei mai cunoscuŃi teoreticieni ai
contrainsurgenŃei. David Galula, propune ca alternativă amnistierea şi iertarea
condiŃionată. La polul opus, Trinquier şi Paul Aussaresses au fost adepŃii folosirii
torturii şi represiunii ca parte a strategiei de contrainsurgenŃă aplicabilă în mediul
urban, în timpul războiului din Algeria.
Alte strategii contemporane de contrainsurgenŃă accentuează, de asemenea,
obiectivul separării populaŃiei de insurgenŃi şi izolării acestora, prin furnizarea de
securitate sau asistenŃă pentru securitate; sprijin pentru edificarea instituŃională;
furnizarea de servicii de bază; implementarea unor programe de combatere a
corupŃiei; derularea unor programe cu impact direct asupra acoperirii necesităŃilor
populaŃiei locale. Aceste aspecte se regăsesc în ansamblu în strategia de
contrainsurgenŃă a armatei SUA şi puşcaşilor marini, denumită FM 3-24.
„Boots on the ground” reia în fapt principiul clasic al prezenŃei în teren, atât
pe palier militar, cât şi civil, în vederea stabilirii unei balanŃe de forŃe între
contrainsurgenŃi şi insurgenŃi şi al articulării conexiunilor între contrainsurgenŃi şi
populaŃie, la nivelul derulării unor proiecte de reconstrucŃie şi de dezvoltare, al
apropierii culturale ş.a.
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Stabilirea unor miliŃii locale este o altă strategie de contrainsurgenŃă
implementată în conflictele asimetrice contemporane în vederea extinderii
prezenŃei armate cu forŃe locale. Un alt obiectiv al acestei linii de acŃiune este
responsabilizarea populaŃiei locale în ceea ce priveşte asigurarea securităŃii şi a
ordinii publice. Studiile de specialitate recomandă însă prudenŃă în crearea,
alimentarea şi folosirea miliŃiilor locale, având în vedere numărul considerabil de
cazuri în care acestea au acŃionat împotriva guvernului (statistica arată că 13 din 15
cazuri au fost contrare obiectivelor iniŃiale). Pe de altă parte însă, această iniŃiativă
răspunde necesităŃii clasice „put a local face on it”.
Alte strategii care au fost subiectul unor studii sunt cea de dislocare şi
restabilire a unei colectivităŃi, în vederea izolării acesteia de insurgenŃi
(„resettlement” sau „drain the swamp”), care a fost aplicată cu succes în Malaiezia,
dar care nu garantează succesul unei abordări contrainsurgente, având în vedere că
nu se poate de regulă conta pe receptivitatea unei populaŃii faŃă de părăsirea locului
de baştină. Un factor semnificativ în finalitatea acesteia este aspectul pecuniar,
pentru recompensarea indivizilor, şi programele cu impact direct asupra
îmbunătăŃirii calităŃii vieŃii.
Alte aspecte esenŃiale pentru succesul unei strategii contemporane de
contrainsurgenŃă, circumscrise, de asemenea, principiului responsabilizării locale,
sunt conştientizarea aspectelor culturale locale şi familiarizarea cu acestea şi
culegerea informaŃiilor, ultimul aspect fiind dependent de primul, în sensul că
necunoaşterea culturii locului poate submina culegerea şi analiza informaŃiilor.
De remarcat, în finalul prezentării noastre, că o strategie de contrainsurgenŃă
este un mix complex, care îmbină toate aspectele menŃionate şi că anihilarea rapidă
şi totală a insurgenŃei depinde în mod covârşitor de evaluarea temporizării acesteia,
de cât de repede este diagnosticată, astfel încât acŃiunile de forŃă şi represiune să fie
suficiente prin ele însele (conceptul de „crush them”, dezvoltat de James Clancy şi
Chuck Crosset, aplicabil în cazul insurgenŃelor incipiente).
Toate aceste strategii de contrainsurgenŃă se subscriu principiului modern al
„clear, hold, build”3, care, în mod practic, anunŃă necesitatea unei abordări de tipul
„la pachet” a contrainsurgenŃei, în care dimensiunile militară şi civilă se impun a
deveni complementare. De altfel, studiile de specialitate evidenŃiază această
necesitate, ca pe o lecŃie învăŃată în teren, care a devenit cu atât mai pregnantă în
cazul insurgenŃelor moderne, cu o conotaŃie doctrinară foarte vocală şi care
transcende frontierele naŃionale. Mai mult, studiile de specialitate arată că lipsa
3

Aplicabilă în prezent în Afganistan, are în vedere curăŃarea unui anumit teritoriu de insurgenŃă,
izolarea insurgenŃilor de populaŃie, menŃinerea unei prezenŃe militare şi civile în acel teritoriu, pe
termen lung, pentru a preveni reîntoarcerea insurgenŃilor şi dezvoltarea unor proiecte de reconstrucŃie
şi dezvoltare cu impact direct asupra vieŃii populaŃiei locale.
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unei singure bune practici poate demonta întregul sistem de gândire şi acŃiune
contrainsurgentă în teren.
Concluzii şi evaluări
Din argumentele şi exemplificările prezentate reies câteva concluzii
principale, pe care le vom aborda, desigur, din perspectiva analizei politice şi nu a
strategului militar. Premergător însă prezentării acestora, se cuvine a sublinia că
dincolo de efortul academic al studiului contrainsurgenŃei, formularea strategiilor şi
implementarea acestora răspund unei decizii politice.
O primă concluzie reformulează această realitate: contrainsurgenŃa este un
demers esenŃialmente politic. Poate fi definită ca un proces, în sensul că este un
demers flexibil, adaptabil situaŃiilor neprevăzute şi ca un sistem, în sensul că se
bazează pe nişte interacŃiuni logice, este multidimensională şi, teoretic,
fundamentată pe o abordare cuprinzătoare în scopul atingerii unor obiective
strategice politice.
În al doilea rând, succesul contrainsurgenŃei, indiferent că are ca punct
central de formulare a strategiilor populaŃia, depinde de percepŃia populaŃiei locale
şi a statului/statelor participante la operaŃiunea în cauză asupra legitimităŃii acestui
proces. Punctul de vedere al lui David Galula este pertinent: contrainsurgenŃa
presupune astfel un efort susŃinut de convingere şi de transmitere a unui mesaj
politic coerent, bazat pe fapte şi pe motivaŃii etice, pe evitarea creării de iluzii.
Strategiile contemporane de contrainsurgenŃă nu sunt altceva decât lecŃii
învăŃate şi o adaptare la teatrul actual de conflict. Prin ele însele nu reprezintă o
inovaŃie, studiile în domeniu evidenŃiind prioritatea acordată unei anumite
dimensiuni asupra alteia. Astfel, succesul unei strategii de contrainsurgenŃă
depinde, în opinia noastră, de capacitatea decidentului politic şi militar de a stabili
în mod clar obiectivele strategice care trebuie să aibă un caracter politic. Mai
precis, decidenŃii trebuie să aibă capacitatea de a întrevedea ceea ce se doreşte să se
obŃină prin derularea unei operaŃiuni de contrainsurgenŃă, care sunt mizele politice
şi de altă natură în curs şi în perspectivă.
Studiul contrainsurgenŃei devine prin urmare foarte important din trei
perspective principale:
din perspectiva înŃelegerii transformării conflictului armat în secolul
XXI, atâta timp cât demersul academic şi doctrinar este dublat de un efort real de
înŃelegere a insurgenŃei, a inamicului;
din perspectiva deschiderii unei dezbateri pertinente în lumea
contemporană asupra profilului contrainsurgentului, capacităŃii instituŃionale
actuale a factorilor de decizie de a dezvolta o gândire strategică şi de a putea defini
în mod concret motivaŃiile de perspectivă ale derulării unei operaŃiuni de
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contrainsurgenŃă, rolul eticii în formularea unui astfel de demers, balanŃa dintre
oportunism şi abordare bazată pe fapte, dintre crearea şi specularea percepŃiilor şi
reliefarea realităŃii;
din perspectiva evidenŃierii necesităŃii formulării unui demers de
acŃiune şi comportamental în vederea adaptării la un model cultural diferit. Mai
precis, devine imperioasă identificarea judicioasă a acelor căi de acŃiune pentru
promovarea unei politici de reconciliere a unei comunităŃi cu modernitatea şi nu de
stabilire a unui demers de transpunere culturală sau de asimilare.
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FACTORUL DEMOGRAFIC
ÎN PROCESUL GLOBALIZĂRII
Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU
General de brigadă (r) prof. univ. dr. Constantin ONIŞOR

n secolul XX lumea, prin cele două războaie care au cutremurat-o, şi-a
atribuit epitetul de mondială, iar la începutul secolului XXI a adoptat, în
primul rând mediatic, conceptul de lume globală şi cel de globalizare.
Acest concept a apărut iniŃial în literatura referitoare la firmele sau companiile
multinaŃionale.
Din punct de vedere istoric, procesul locuirii pământului a cunoscut mai
multe etape ale globalizării. Prima etapă a început cu răspândirea lui Homo sapiens
şi s-a încheiat în neolitic, prin procesul de răspândire a triburilor de oameni
primitivi pe aproape întreaga suprafaŃă locuibilă a Terrei.
A doua etapă a globalizării a început o dată cu apariŃia puterii politice
(apariŃia statelor) şi a presupus existenŃa frontierei şi, deci, a unui teritoriu precis
delimitat în spaŃiul fizic din jurul unei entităŃi politice. Modelul de expansiune
actual are caracteristici culturale (simboluri, însemne, ritualuri), interacŃiunea
principală fiind cea dintre diferitele comunităŃi umane, iar relaŃia cu spaŃiul fizic a
devenit una de exploatare intensivă, raŃională. În epoca contemporană există o
multitudine de modele de globalizare în mai multe domenii: politic, drept,
guvernare, militar, legături culturale, migraŃiune umană, economic, agresarea
mediului etc. Această epocă se caracterizează prin modernizarea infrastructurilor
de transport şi comunicaŃii şi creşterea accentuată a instituŃiilor de guvernare şi
reglementare globală, dar în special prin creşterea explozivă a fluxurilor şi
reŃelelor globale.
A treia etapă a globalizării a început abia acum când pe Planeta Albastră
există zone unde oamenii trăiesc într-o sărăcie cruntă şi nu au nici măcar acces la
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curent electric, la educaŃie şi la asistenŃă medicală. Astăzi există şi multe zone în
care cea de-a doua etapă a globalizării nu s-a epuizat. Frontierele statelor sunt încă
bariere eficiente, dar populaŃiile, legate încă de statele naŃiuni, exercită presiuni
asupra frontierelor. Omenirea asistă încă la războaie de tip clasic sau la cele
neconvenŃionale, la războaiele specifice globalizării şi la o diversitate de agresiuni.
După sfârşitul războiului rece, lumea a suferit schimbări dramatice la nivel
economic, financiar, comunicaŃional şi a înŃeles adevărul potrivit căruia populaŃia
constituie o problemă fundamentală a societăŃii actuale şi a globalizării.
Lumea globalizată e dihotomică: piaŃa globalizată îi îmbogăŃeşte pe unii,
dar pe alŃii îi sărăceşte şi mai mult, deschizându-se o falie între cei care fac parte
din beneficiarii globalizării şi cei rămaşi pe dinafară. Astăzi, lumea socială se
constituie într-un sistem cu două tendinŃe contradictorii: elitele globalizate sunt
legate prin noile valori şi tehnologii de vârf, iar majoritatea populaŃiei este ataşată
de naŃionalism, etnocentrism şi de lupta împotriva „hegemoniei globalizării”.
Într-un asemenea mediu, atacurile contra globalizării au tendinŃa deplasării
spre un radicalism ideologic deoarece statele occidentale şi companiile
multinaŃionale ale acestora sunt percepute ca fiind principalii beneficiari ai
globalizării, ceilalŃi fiind obligaŃi să suporte costurile uriaşe ale acestui proces.
Vulnerabilitatea lumii globale a crescut în urma dependenŃei sale excesive
(politice, economice, culturale, militare etc.) de SUA. În acest secol s-au globalizat
procesele şi fenomenele locale şi regionale care au condus la mondializarea
reŃelelor criminalităŃii organizate, traficului de copii, femei, droguri, stupefiante,
armament, substanŃe şi materiale chimice, biologice, radiologice şi nucleare
(CBRN), fanatismelor (extremismelor) etnice sau religioase şi în special al terorismului şi, în consecinŃă, această lume este mai puŃin sigură şi mai puŃin stabilă
decât înainte.
În procesul de globalizare se recomandă o politică tolerantă a statului faŃă
de minorităŃile etnice, religioase etc. În privinŃa riscurilor etnice în România,
acestea sunt mult diminuate datorită toleranŃei poporului român, ceea ce a făcut
posibil ca la guvernare să fie cooptată în mod frecvent şi U.D.M.R.
Potrivit devizei Clubului de la Roma - gândeşte global şi acŃionează local românii acŃionează constant pentru a nu-şi pierde identitatea într-o lume anonimă,
dar nici pentru a practica un naŃionalism şovin şi anacronic. Ca urmare, România a
consacrat drepturile minorităŃilor, dar s-a ferit să cadă în pericolul dictaturii
minorităŃii împotriva majorităŃii, pericol care însă planează asupra noastră.
Pentru identificarea unor procese şi tendinŃe pe termen lung, este de mare
importanŃă cunoaşterea cât mai exactă a problemelor complexe ale populaŃiei
întrucât tendinŃele sunt cruciale, atât pentru prezent, cât şi pentru viitor, dar sunt
prea puŃin stăpânite de către om.
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Se poate spune că populaŃia reprezintă totalitatea locuitorilor de pe Planeta
Albastră, de pe un continent, dintr-o regiune, dintr-o Ńară, dintr-o localitate etc.
PopulaŃia umană1 este un termen care se referă la numărul oamenilor care
trăiesc la un moment dat pe un anumit teritoriu, care poate să fie o localitate, o Ńară,
sau un continent. Demografia este o disciplină academică care studiază numărul,
structura, densitatea şi mişcarea naturală şi migratorie a populaŃiei.
Analiza populaŃiei se realizează cu ajutorul caracteristicilor acesteia: sexul,
vârsta, etnia, religia, educaŃia, ocupaŃia, domiciliul. Alte aspecte abordate sunt
starea de sănătate, distribuŃia geografică, condiŃiile de locuit, nivelul veniturilor,
consumul de alimente, presiunea asupra teritoriului, efectele economice ale
modificării populaŃiei.
Analiza demografică (mărime, structură şi distribuŃie, precum şi modul de
modificare în timp în urma naşterilor, deceselor, migraŃiei şi îmbătrânirii) se poate
referi la societăŃi întregi sau la grupuri definite după diferite criterii: nivel de
educaŃie, naŃionalitate, religie, etc., oferind informaŃii importante pentru
managementul economiei, educaŃiei şi sănătăŃii, pentru construcŃia de locuinŃe şi
pentru protecŃia mediului, şi nu în ultimul rând pentru analiza de securitate a unei
Ńări, a unei regiuni.
Este necesar ca politicile populaŃiei să aibă în vedere faptul că orice
modificare a tendinŃelor demografice afectează obiectivele economice şi sociale.
DiferenŃele semnalate în repartiŃia teritorială a populaŃiei şi în intensitatea
populării sunt condiŃionate de câŃiva factori; în continuare îi vom prezenta pe cei
mai importanŃi.
Factorii geografici sunt reprezentaŃi prin calităŃile naturale ale mediului şi
se exprimă prin condiŃii favorabile permanentizării sau atracŃiei temporare a
populaŃiei. Importante în crearea condiŃiilor favorabile traiului sunt fizionomia
reliefului, gradul de accesibilitate al terenului, clima, vegetaŃia, fauna, fertilitatea
solului, izvoarele şi apele, resursele subsolului, care influenŃează densităŃile şi
grupările variabile de populaŃie. De regulă, elementele mediului (munŃi, ape
curgătoare, mlaştini, mări, oceane, păduri etc.) s-au împotrivit extinderii
populaŃiilor şi au influenŃat grupările variate de populaŃie în teritoriu.
Factorii social-istorici sunt aceia care se referă la evenimentele istorice,
care au determinat deplasările de populaŃie şi relaŃiile între state, precum şi
impulsionarea intensificării sau lărgirii ariilor populate, la care se adaugă şi
războaiele, bolile, fenomenele religioase, specifice şi în prezent, cu variaŃii de la o
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regiune la alta şi care aduc, permanent, modificări în repartiŃia populaŃiei ( aşa cum
au fost evenimentele din Bosnia-HerŃegovina şi Kosovo).
Factorii tehnologici şi economici influenŃează atracŃia populaŃiilor sau
dispersia locuitorilor spre regiuni cu un grad sporit de dezvoltare (ca exemple
putem da Valea Rinului, Zona Marilor Lacuri, megalopolisul nipon, Bazinul Ruhr,
Valea Dunării etc).
Factorii demografici se pun în evidenŃă prin indicatorii de bază ai
populaŃiei: gradul de reproducere al populaŃiei, migraŃiile externe, exploziile
demografice, care aduc creşteri numerice şi de densitate a populaŃiei şi, invers,
discontinuităŃi în răspândirea teritorială a populaŃiei.
În ceea ce priveşte influenŃa continentelor, se remarcă Asia (cu excepŃia
Ńărilor CSI) care concentrează aproximativ 60% din populaŃia mondială pe un
teritoriu care reprezintă doar 20% din suprafaŃa uscatului, faŃă de America ce
deŃine numai 13% din populaŃia mondială, Africa 12% sau Europa 9% din
populaŃia mondială. Lumea Veche este mult mai populată decât Lumea Nouă,
întrucât Europa şi Asia deŃin împreună aproximativ trei sferturi din populaŃia
mondială.
În anul 2004, distribuŃia populaŃiei mondiale pe continente era următoarea:
în Asia - 3,9 miliarde locuitori (60,4%); în Africa - 906 milioane locuitori (14%);
în Europa - 728 milioane locuitori (11,2%); în America Latină - 561 milioane
locuitori (8,7%); în America de Nord - 331 milioane locuitori (5,1%); în America
de Sud - 377 milioane locuitori (7%); în Oceania - 33 milioane locuitori (5,1%).
DistribuŃia actuală a populaŃiei pe Planeta Albastră este determinată de un
complex de factori dintre care factorii fizici nu joacă un rol principal decât acolo
unde aceştia constituie obstacol major datorită altitudinii, frigului sau aridităŃii. Cei
mai importanŃi sunt factorii umani, evidenŃiaŃi mai ales prin sistemele economice,
organizarea socială, structurile politice şi stilul de viaŃă care au influenŃat evoluŃia
demografică şi au antrenat fluxuri migratorii.
Se constată că de câteva decenii distribuŃia geografică a populaŃiei este
caracterizată de o puternică inerŃie, suprafeŃele ocupate şi neocupate rămanând
aceleaşi de la începutul secolului XX. Deşi populaŃia a crescut vertiginos şi
fenomenul a fost afectat de migraŃii, aceasta nu a adus schimbări în distribuŃia
geografică a populaŃiei la scară planetară, singura schimbare majoră fiind
concentrarea masivă a populaŃiei în arii urbane.
łinând cont de tendinŃele demografice şi de perspectivele observate de
către ONU, se pot estima schimbările probabile în privinŃa creşterii şi repartiŃiei
populaŃiei în deceniile viitoare. Creşterea populaŃiei va fi încă accentuată,
fertilitatea va înregistra creşteri în diferite părŃi ale lumii, ceea ce va produce
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schimbări importante până în anul 2025 când populaŃia actuală va ajunge la
8 miliarde de locuitori şi se va concentra mai ales în zone urbane.
În Europa şi Japonia, aceste schimbări vor fi reduse datorită stabilizării
demografice. Vechile regiuni industriale vor înregistra o scădere a numărului
populaŃiei, în timp ce regiunile litorale, cu activităŃi complexe, aşa cum sunt
regiunile mediteraneene sau zona Tokyo-Osaka-Kitakyushu vor cunoaşte o creştere
a numărului de locuitori.
În America de Nord şi în Australia, creşterea demografică se va face mai
ales ca urmare a imigraŃiei cu precădere spre oraşe sau spre regiunile de expansiune
economică. Concentrarea populaŃiei în zonele urbane va genera probleme serioase
din punct de vedere ecologic şi social.
În America Latină şi Caraibe, în lumea arabă şi în Asia de Sud şi Sud-Est,
creşterea populaŃiei va continua fără a se produce schimbări majore în repartiŃia
populaŃiei, în afară de o concentrare masivă a populaŃiei în zonele litorale.
În Africa Ecuatorială creşterea demografică va continua şi în deceniile
următoare şi probabil va aduce schimbări în distribuŃia geografică a populaŃiei prin
concentrarea acesteia în zonele de plantaŃii, în cele miniere, în oraşele industriale
sau în porturi.
Concentrarea umană din Ńările în curs de dezvoltare nu se va diminua
pentru că densitatea populaŃiei va creşte, ca urmare a creşterii demografice, iar
problema resurselor va deveni critică.
Structura populaŃiei se referă, în special, la acele caracteristici ale grupelor
umane care pot fi măsurate sau cuantificate, aşa cum sunt, de exemplu, vârsta,
genul, activitatea economică, limba, naŃionalitatea sau religia, dar şi la aspectele
calitative cum sunt cele fizice, sociale sau culturale.
Structura populaŃiei pe grupe de vârstă evidenŃiază trei grupe; cea tânără, în
care se încadrează populaŃia de la 0 la 15 ani, 0-18 sau 0-20 ani. Grupa tânără este în cea
mai mare parte non-productivă, mai ales în societăŃile economic avansate, unde proporŃia
acesteia prezintă o tendinŃa de scădere. Grupa adultă este între 15 şi 60 ani, 15-65 sau
20-65 ani şi reprezintă grupa productivă. Grupa vârstnică cuprinde populaŃia ce
depăşeşte 60 sau 65 ani; populaŃia vârstnică este de asemenea non-productivă, iar
proporŃia acesteia prezintă tendinŃe de creştere în statele dezvoltate.
Din punct de vedere demografic este importantă analiza ponderii populaŃiei
vârstnice şi a populaŃiei tinere în cadrul populaŃiei totale, raportul dintre acestea
relevând tendinŃele de îmbătrânire şi, uneori, de întinerire a populaŃiei. Se apreciază
că populaŃia tânără este dominantă, când vârstele sub 20 de ani deŃin peste 35% din
totalul populaŃiei. Când vârstnicii reprezintă peste 12% din populaŃia totală, este
vorba despre îmbătrânirea populaŃiei. Se observă clar dominanŃa populaŃiei tinere
în regiunile subdezvoltate şi tendinŃele pronunŃate de îmbătrânire în regiunile
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dezvoltate. Dacă se ia în considerare ponderea grupei tinere în totalul populaŃiei, la
nivel continental se evidenŃiază Africa, America Latină şi Asia cu valori ce
depăşesc 30%, iar Europa şi America de Nord se situează pe poziŃii inferioare, cu
valori ce nu depăşesc 22%. Cele mai mari ponderi ale populaŃiei tinere se
înregistrează în Kenia - de 51% din totalul populaŃiei, iar cele mai mici în Suedia 17% din totalul populaŃiei.
În privinŃa ponderii grupei vârstnice în totalul populaŃiei, Europa se
situează pe primul loc, cu 14%, reprezentând „polul bătrâneŃii” pe glob, urmat de
America de Nord cu 13% şi, respective Rusia cu 12%. Cea mai mare pondere a
populaŃiei vârstnice se înregistrează tot în Suedia de aproximativ 18%, în timp ce
ponderea cea mai redusă, de 1,3%, este în Kuwait.
Vârsta medie pe Terra era în anul 2000 de 26,5 ani, cu diferenŃieri însă
între regiunile dezvoltate 37,5 ani şi cele subdezvoltate 24,5 ani. Pe plan mondial
se observă o tendinŃă de îmbătrânire a populaŃiei, vârsta mediană ajungând în 30 de
ani de la 21,6 ani (1970) la circa 26,6 ani în anul 2000; se estimează că în anul
2050, jumătate din populaŃia Globului pământesc va avea peste 37 de ani.
Din datele Fondului OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite pentru PopulaŃie
(UNFPA), la 1 ianuarie 2007, populaŃia lumii a fost de 6,6 miliarde, iar pentru anul
2050 se prognozează că aceasta va fi de peste nouă miliarde persoane,
estimându-se că populaŃia lumii va creşte anual cu 1,1 la sută. Totodată, astăzi
jumătate din locuitorii planetei trăiesc în oraşe, rapoartele ONU arătând că numărul
orăşenilor pe glob creşte cu 180.000 de oameni în fiecare zi, iar anul 2008 a fost
primul an din istorie în care mai mult de jumătate din populaŃia globului (3,3
miliarde de oameni) locuiau la oraş şi se estimează că această cifră va ajunge până
în 2030 la 5 miliarde.
Piramida populaŃiei reprezintă un instrument demografic care arată
structura pe vârste a populaŃiei unei societăŃi (naŃiuni) la un anumit moment, fiind
compusă din două grafice alăturate care reflectă numărul de bărbaŃi, respectiv de
femei, pe grupe de vârstă.
În figura nr.1 se arată cum ar trebui să arate o piramidă ideală a populaŃiei
unei Ńări. O piramidă ideală are baza mare care reflectă o fertilitate la un nivel care
asigură înlocuirea armonioasă a populaŃiei (2,1 copii pentru o femeie). Zona medie
trebuie să fie bine proporŃionată, adică să existe un număr suficient de adulŃi care
să contribuie la asigurările sociale şi la sistemul de pensii.
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Sursa: http://populatiaromanieiincotro.unfpa.ro/demografic/piramidapopulatiei/

Figura nr. 1. Piramida ideală a populaŃiei
La 1 ianuarie 2007, populaŃia României a fost de 21,5651 milioane de
locuitori, din care 10,5111 milioane de persoane (reprezentând 48,7 la sută) bărbaŃi
şi 11,054 milioane (51,3 la sută) femei, în conformitate cu datele furnizate de
Institutul NaŃional de Statistică. Comparativ cu 1 ianuarie 2006, în 2007 populaŃia
tânără, de 0 -14 ani, a scăzut cu aproximativ 41 de persoane, iar cea vârstnică, de
65 de ani şi peste, a crescut cu aproximativ 5 persoane (Figura nr.2).
„PopulaŃia adultă (15-64 ani) reprezintă 69,7 la sută din total, în scădere
cu 9100 persoane faŃă de începutul anului 2006. În cadrul populaŃiei adulte a
crescut ponderea grupelor de vârstă 35-39 ani şi 55-59 ani şi a scăzut cea a grupei
de vârstă 40-49 ani”, potrivit sursei citate.
Peste jumătate din populaŃia Ńării (55,2 la sută) locuieşte în mediul urban,
iar din cele 320 municipii şi oraşe, doar 25 de oraşe au populaŃie peste 100000 de
locuitori, în timp ce Capitala deŃine 16,3 la sută din populaŃia urbană şi 9 la sută din
populaŃia Ńării. În mediul rural, în cele 2854 comune, locuiesc 9650800 persoane,
reprezentând 44,8 la sută din populaŃia Ńării.
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Specialiştii susŃin că evoluŃia duratei medii a vieŃii este condiŃionată de un
complex de factori, o importanŃă deosebită revenind modului de viaŃă, stării de
sănătate, alimentaŃiei, nivelului educaŃiei sanitare, dar şi condiŃiilor economico-sociale
din societate, iar programele susŃinute de sensibilizare a populaŃiei pentru practicarea
unui regim de viaŃă sănătos, accesul şi abundenŃa informaŃiilor privind asigurarea unei
alimentaŃii raŃionale, au determinat evoluŃia pozitivă a duratei medii a vieŃii după 1996.
Astfel, speranŃa de viaŃă la naştere, înregistrată în perioada 2004 – 2006 a fost
de 72,22 ani, în creştere faŃă de perioada anterioară, femeile având o durată medie a
vieŃii de 75,80 ani, cu peste 7 ani mai mare decât speranŃa de viaŃă a bărbaŃilor
(68,74 ani).
Datorită nivelului diferenŃiat al mortalităŃii, durata medie de viaŃă a populaŃiei
din mediul urban este de 72,98 ani, superioară celei din rural cu aproape doi ani
(71,23 ani).
Potrivit estimărilor, în anul 2025, în condiŃiile menŃinerii constante a
nivelului actual al fertilităŃii, mortalităŃii şi migraŃiei externe, populaŃia României
se va diminua cu aproximativ 2 milioane persoane, scăderea fiind influenŃată în
special de evoluŃia populaŃiei urbane, diminuarea populaŃiei din municipii şi oraşe
fiind de peste 4,6 ori mai mare decât cea din comune şi sate.
„Ponderea populaŃiei tinere a României s-a redus, în 2007, la 15,4 la sută
de la 15,5 la sută, cât a fost anul trecut, în timp ce cea a populaŃiei vârstnice a
crescut de la 14,8 la 14,9 la sută, informează Institutul NaŃional de Statistică
(INS), cu ocazia Zilei Mondiale a PopulaŃiei.”2
Aceste cifre ar trebui să ne îndemne la reflecŃie privind starea de fapt a
tendinŃei de evoluŃie a populaŃiei, atât naŃional, cât şi la nivel global, pentru a se
putea elabora şi pune în aplicare politici care să echilibreze ponderea pe grupe de
vârste, în scopul evitării creării unei situaŃii de criză atât pe plan economic, dar şi
social, cu repercusiuni importante pe planul menŃinerii stabilităŃii şi securităŃii
zonale, statale, regionale sau la nivelul organizaŃiilor internaŃionale.
O altă caracteristică importantă este structura populaŃiei pe grupuri etnice,
care sunt definite ca subpopulaŃii ai căror membri au caracteristici comune, cum ar
fi „originea naŃională”, limba, religia sau rasa, la care se adaugă obiceiurile şi
tradiŃiile, deci o moştenire culturală comună, precum şi existenŃa sau menŃinerea
unei coeziuni de grup.
Apreciem că termenul de grup etnic trebuie să fie utilizat pentru a desemna
o grupare de indivizi cu aceleaşi trăsături culturale şi pe cât posibil cu aceleaşi
caracteristici somatice. Acest grup poate corespunde unei naŃiuni (română, de
2
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07.12.2007.
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exemplu), poate constitui o subgrupă în cadrul unei naŃiuni (flamanzii şi valonii în
Belgia) sau poate fi divizat între mai multe state (kurzii ce trăiesc în Turcia, Siria
şi Iran).
Pe unele continente cum ar fi Europa, Asia şi Africa, conceptul de grup etnic şi
cel de identitate teritorială sunt inseparabile. Se ştie că naŃiunea şi statul nu se suprapun
teritorial, multe naŃiuni extinzându-se pe un areal geografic ce depăşeşte graniŃele
statului, după cum şi multe state includ, în afară de o naŃiune principală, câteva „subnaŃiuni” sau/şi fragmente din naŃiunile vecine. Ele se constituie în minorităŃi
naŃionale sau etnice, fiind de fapt grupuri de populaŃie care trăiesc pe teritoriul unui
stat ce se diferenŃiază faŃă de populaŃia acestuia prin originea naŃională.
În România trăiesc alături de români diferite alte comunităŃi etnice, cu
tradiŃii culturale, lingvistice şi religioase specifice. Regiunile cu cea mai mare
diversitate etnică din România sunt Transilvania, Banatul, Bucovina şi Dobrogea.
În zonele cu diversitate etnică mai redusă, precum Oltenia şi Moldova, se manifestă
cea mai mică deschidere atât faŃă de pluralismul etnic, cât şi faŃă de cel politic.
PercepŃia cea mai pozitivă faŃă de maghiarii din România se manifestă în
Transilvania. Totodată, atitudinile cele mai ostile ale ungurilor faŃă de românii din
România se manifestă în zonele unde aceştia sunt cel mai mult prezenŃi (Harghita,
Covasna), unde are loc un proces de asimilare forŃată a românilor.3
Conform recensământului din 2002, 10,5% din populaŃia României are altă
etnie decât cea română, iar 9% din populaŃie are altă limbă maternă decât
limba română.
În Europa, destrămarea fostei federaŃii iugoslave a dat naştere celui mai
sângeros conflict militar pe care continentul nostru l-a cunoscut în ultimii 60 de
ani. Criza post-conflict rezultată din strămutarea forŃată a unor comunităŃi întregi,
de numărul foarte mare al refugiaŃilor, de distrugerile enorme, de lipsa
informaŃiilor şi mijloacelor eficiente de control asupra zonelor minate este numai
una dintre problemele care preocupă Uniunea Europeană.4 Securitatea mediului,
securitatea socială şi securitatea economică, prin dimensiunea şi complexitatea lor,
precum şi prin natura soluŃiilor necesare, nu mai reprezintă doar „probleme
interne” ale unui stat sau altul, devenind componente ale proceselor internaŃionale
şi teme ale agendei de securitate a Europei. „DorinŃa de a prezerva valorile de
cultură şi civilizaŃie specifice, create de-a lungul veacurilor de diferitele
comunităŃi, fie ele majore sau minore, dătătoare de identitate spirituală, este foarte
firească şi ea devine o parte componentă a procesului de realizare a noii
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arhitecturi europene. Apărarea şi promovarea identităŃii diferitelor minorităŃi este
o componentă constitutivă a securităŃii, bazată, în special, pe normele de drept.”5
Astfel, nu mărimea „minorităŃii”, ci existenŃa persoanelor respective ca
oameni liberi şi apartenenŃa lor la o structură statală definită creează membrilor săi
deopotrivă drepturi şi obligaŃii. De fapt, în afara drepturilor de care se bucură, egal
şi liber, toŃi cetăŃenii Ńării respective, membrii unei minorităŃi etnice pot obŃine, pe
cale legală, drepturi speciale, care să le garanteze păstrarea identităŃii. Considerăm
însă că acestea nu trebuie obŃinute nici prin forŃă, nici prin separarea de corpul
societăŃii din care membrii minorităŃii fac parte, ci în cadrul constituŃional al
fiecărei Ńări.6 „DiferenŃierea nu înseamnă separare, iar prezervarea identităŃii nu
poate să însemne lipsă de comunicare, după cum apartenenŃa unei persoane la o
minoritate nu o decade din drepturile şi obligaŃiile constituŃionale şi legale şi nici
nu o ridică deasupra celorlalŃi membri ai societăŃii.”7
În analiza populaŃiei, rata natalităŃii şi rata mortalităŃii reprezintă indicatorii
principali. Cunoscându-se statistic natalitatea (N), mortalitatea (M), imigraŃia (I) şi
emigraŃia (E), respectiv ratele acestora, se poate calcula rata creşterii populaŃiei
unei Ńări (RCP) prin următoarea relaŃie: N-M+I-E=RCP.
Raportând RCP la dimensiunea populaŃiei existente la un moment dat se
poate estima dimensiunea viitoare a acesteia pentru a se elabora strategiile politicosociale, educaŃionale, sanitare etc.
Explozia demografică din zilele noastre, mai ales din lumea islamică, în
Asia şi Africa, ridică vechea problema malthusiană „câŃi oameni poate hrăni
pământul?”
Problema resurselor naturale şi, în special lipsa acestora, în Ńările subdezvoltate, corelaŃia cu „explozia” populaŃiei din aceste Ńări şi degradarea
condiŃiilor de trai, au contribuit ca sărăcia să devină o problemă geopolitică.
Expansiunea acestor populaŃii, în căutarea unui spaŃiu vital, în Ńările dezvoltate,
creează multiple probleme care nu sunt cunoscute în profunzime şi nu pot fi
soluŃionate decât parŃial.
Problema sărăciei, în secolul care a început, nu trebuie limitată la Ńările
slab dezvoltate. Ea este o problema globală chiar şi pentru societăŃile dezvoltate.
„Modelul societăŃii 20:80 a fost unul din cele mai dezbătute subiecte, atât
de public, cât şi de specialişti. Modelul a plecat de la previziunea lui Jeremy Rifkin
care, în cartea sa „The End of Work”, aprecia că trei sferturi din locurile de
5

Zlătescu Moroianu, Irina, Demetrescu, Radu, Drept instituŃional comunitar şi drepturile omului,
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Anda Petrache, op. cit., p. 123.
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muncă, atât manuală, cât şi intelectuală, din Statele Unite pot fi automatizate, iar
într-un viitor deloc îndepărtat, numai 20% din populaŃia aptă de muncă va fi
necesară pentru a menŃine activă economia mondială”.
Modelul a fost analizat mai întâi la o întâlnire iniŃial secretă, la hotelul
Fairmont din San Francisco, în 1995, între lideri ai elitei mondiale – 500 de
personalităŃi de frunte din politică, economie şi ştiinŃă, printre care Mihail
Gorbaciov, George Bush, Margaret Thatcher, Ted Turner etc. Acest model exprimă
în esenŃă un viitor înfricoşător: 20% din populaŃie va avea parte de locuri de muncă
şi de beneficiile unei vieŃi luxoase, indiferent de Ńara în care se află, restul de 80%
urmând a forma o masă pusă în faŃa delicatei probleme a supravieŃuirii.
Recunoscuta metodă ABC (denumită şi Paretto sau „20/80”) pare a fi
aplicabilă şi la nivel mondial atunci când este vorba de globalizare, astfel că viitorul
economiei mondiale poate fi definit printr-o singură vocabulă „20% contra 80%”.
Această metodă se referă la faptul că, în practică, 20% din caracteristicile unui
fenomen (segmentul cel mai important) condiŃionează 80% din rezultatele
acelui fenomen.
Se pare că şi în cazul globalizării metoda se verifică. Unii analişti susŃin că
în următorii ani, ca efect al globalizării, 20% din populaŃia aptă de muncă va fi
suficientă pentru asigurarea avântului economiei mondiale. „Nu este nevoie de mai
multă forŃă de muncă”, este de părere managerul Washington SyCip. O cincime
din populaŃia activă este suficientă pentru a acoperi cererea mondială de produse şi
servicii. Aceeaşi cincime va putea participa activ la câştig şi consum. 80% din
populaŃia care va dori să muncească şi nu va găsi un loc de muncă va alcătui
categoria dezavantajată care va întâmpina dificultăŃi materiale uriaşe.
În European Environement Agency, Towards Sustainable Development for
Local Authorities, Approaches, Experiences and Sources, Copenhagen, 1997 se
precizează că 20% dintre cei mai bogaŃi oameni ai planetei obŃin venituri de 82,7%
din venitul mondial; 60% reprezintă populaŃia de mijloc cu un venit de 15,9%; iar
20% sunt cei mai săraci şi au un venit de numai 1,4% din venitul mondial.
Totodată, 20% din populaŃia lumii realizează un comerŃ de 81,2% şi 80,5%
investiŃii interne, 60% din populaŃia lumii participă în proporŃie de 18,8% la
comerŃul mondial şi la 18,2% din investiŃiile mondiale, iar 20% din populaŃia lumii
realizează 1% din comerŃul mondial şi 1,3% din investiŃiile mondiale.
Cu alte cuvinte, ne îndreptam către o societate lipsită de o clasă de mijloc
semnificativă şi nu este greu de prevăzut că în rândul celor 80% de defavorizaŃi
tensiunile sociale vor atinge cote maxime, punând în pericol stabilitatea sistemului.
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„Practic, scopul oricărui agent economic este multiplicarea activităŃii prin
profit şi nu ridicarea standardului de viaŃă al naŃiunii prin creşterea gradului de
ocupare al populaŃiei.”8
Mai mult de trei sferturi de populaŃie zbătându-se în mizerie şi sărăcie,
lipsită de orice satisfacŃie şi perspective, reprezintă o problemă ce nu poate fi
ignorată. Este vorba de butoiul de pulbere al societăŃii viitorului, iar dezamorsarea
acestei încărcături, fatală pentru noua ordine mondială, a captat atenŃia artizanilor
globalizării.
„Globalizarea în sine este un fenomen dorit, în afara căruia societatea nu
mai poate exista, dar în acelaşi timp şi foarte periculos deoarece consecinŃele
sociale, economice, politice etc. pot genera mari primejdii, ca de exemplu:
− reducerea excesivă a locurilor de muncă generează haos, sărăcie şi
revoltă;
− poluarea mediului afectează sănătatea şi securitatea populaŃiei,
generează catastrofe şi pierderi ireversibile;
− diminuarea salariilor şi substituirea resurselor umane cu high-tech
conduce la instabilitate socială şi scăderea nivelului de viaŃă pentru o mare parte
a populaŃiei;
− libera circulaŃie a bunurilor şi persoanelor determină creşterea
criminalităŃii transfrontaliere, extinderea alarmantă a terorismului etc.
− obŃinerea de avantaje diferite în plan economic de către participanŃii
la procesul de globalizare conduce la instabilitate politică şi militară şi la
ameninŃări grave asupra securităŃii planetei etc.”9
Globalizarea s-a afirmat şi şi-a dovedit performanŃele, dar a lăsat
nerezolvată guvernanta problemelor globale, n-a creat instituŃii globale adecvate şi
n-a lămurit rolul nou al statelor, n-a dat răspuns satisfăcător identităŃii individuale
şi colective.
În societăŃile europene au loc schimbări dramatice: referitoare la natura
muncii, la viaŃa de familie modernă, la locul femeii în societate şi la mobilitatea
socială. Valorile se schimbă. SocietăŃile devin din ce în ce mai multiculturale.
Societatea abundenŃei a lărgit orizonturile şi a diversificat posibilitatea de a alege,
iar statele membre ale Uniunii Europene fac parte dintre cele mai bogate Ńări ale
lumii. În acelaşi timp, apar noi forme de sărăcie şi inegalitate. Apar noi probleme
care afectează sănătatea europenilor, precum creşterea cazurilor de obezitate şi a
factorilor care au un impact negativ asupra sănătăŃii mentale.
Globalizarea şi demografia sunt cele două forŃe principale care modelează
dezvoltarea societăŃilor europene. Ambele oferă oportunităŃi, dar pun şi probleme.
TendinŃele demografice indică o viaŃă mai îndelungată şi mai sănătoasă şi pun în
8
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discuŃie subiecte precum noile costuri ale unei societăŃi ce îmbătrâneşte, echitatea
între generaŃii, importanŃa mai mare acordată creşterii copiilor şi echilibrului
muncă/viaŃă personală în cultivarea vieŃii de familie, relaŃia dintre generaŃii şi noua
ameninŃare a sărăciei. Globalizarea, alături de noile tehnologii, oferă un potenŃial
enorm de creştere. Însă oamenii trebuie să poată, graŃie studiilor şi formării
profesionale, să profite de aceste oportunităŃi şi să se adapteze la dispariŃia unor
meserii industriale tradiŃionale.
Aceste transformări sunt veritabile provocări pentru Uniunea Europeană. O
Europă deschisă, bazată pe libera circulaŃie şi liberul schimb, a dus la crearea
locurilor de muncă şi a prosperităŃii de care depind, în cele din urmă, bunăstarea şi
o mai bună calitate a vieŃii. Cu toate acestea, în ultimii ani a devenit evident că
mulŃi dintre europeni se întreabă dacă impactul real al globalizării, liberalizarea şi
urmărirea unei mai mari competitivităŃi aduc ceva nou la propria lor bunăstare.10
În cele expuse anterior, am încercat să facem o trecere în revistă a
caracteristicilor populaŃiei şi a tendinŃelor actuale ale evoluŃiei ei. Întrebarea care se
pune este: Poate sau nu poate influenŃa populaŃia politica şi securitatea unei Ńări sau
regiuni? Dacă da, prin ce anume?
Răspunsul este dificil de dat şi de argumentat.
Pe plan mondial, în condiŃiile unei globalizări tot mai accentuate,
globalizare care, odată începută, nu mai poate fi oprită, în condiŃiile în care tot mai
multe popoare îşi reafirmă identitatea culturală şi naŃională, răspunsul este mult
mai nuanŃat.
Orice dezechilibru poate aduce după sine slăbirea stării de securitate,
indiferent la ce nivel ne raportăm; omul este principalul pion al existenŃei, este
factorul primordial al analizelor, fie ele economice, sociale, de mediu, de securitate
etc., pentru că el, prin însăşi existenŃa sa, prin acŃiunile sale determină şi
influenŃează mersul tuturor lucrurilor.
Sub raport cultural, globalizarea economică nu va produce uniformizarea
societăŃilor, ci diversificarea lor lăuntrică şi renaşterea interesului pentru identităŃi
etnice şi naŃionale. „Trăim într-o vreme a tranziŃiei spre alt tip de civilizaŃie, iar
tendinŃa dominantă este spre pluralism şi descentralizare, precum şi spre
diversitate culturală.”11
Noua ordine a lumii, pe care unele puteri încearcă să o facă acceptată, este
asemănătoare unui gen de neocolonialism; acest imperialism ameninŃă înŃelegerea
mutuală între naŃiuni, comunicarea şi dialogul între culturi. Ideea de cultură
europeană implică în sine şi rezolvarea problemelor religioase, sociale, pe lângă
10
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cele economice, politice. Această realitate opreşte sporadic avântul autorităŃilor
europene în drumul lor spre desfiinŃarea graniŃelor din orice domeniu. Timpul va
aduce poate o reuşită la nivel politic care va Ńine capul de afiş pentru o bună
perioadă de timp, însă ceea ce va conta va fi, ca de obicei, reacŃia poporului sau,
acolo unde este cazul, răbufnirea maselor. Să impui nişte reacŃii contemporane
unor obiceiuri şi mentalităŃi, ce se manifestă poate de secole, este o încercare cu
adevărat temerară, demnă de o analiză temeinică, ştiinŃifică.
Trebuie spus că toate societăŃile moderne sunt în tranziŃie. Multe sunt
absorbite de experimentul integrării regionale, altele au întreprins proiecte de
modernizare, dar majoritatea statelor şi populaŃiilor stau în letargia aşteptării. Cu
toate acestea nimic nu depăşeşte teama de marginalizare în procesul de globalizare
şi dorinŃa puternică de a intra în civilizaŃie şi a beneficia de ea.
La 21,6 milioane de locuitori (1 iulie 2006), România are o masă mare de
adulŃi (10,5 milioane), dar şi mulŃi pensionari (6 milioane) şi puŃini copii (5
milioane de persoane sub 18 ani). Baza îngustă a piramidei arată că se nasc puŃini
copii (aproximativ 220.000, faŃă de 350.000, care ar asigura înlocuirea populaŃiei).
Piramida populaŃiei îi include şi pe cei peste 2 milioane de români care se află legal
peste hotare, precum şi pe cei care sunt plecaŃi ilegal şi al căror număr este
necunoscut.
În figura nr.2 este prezentat cel mai recent grafic de acest tip al populaŃiei
României, iar în figura nr.3 - previziunea pentru anul 2050.

Sursa: http://populatiaromanieiincotro.unfpa.ro/demografic/piramidapopulatiei/

Figura nr. 2. Piramida populaŃiei în România anului 2006
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Studiile demografilor indică scăderea şi îmbătrânirea dramatică a
populaŃiei din România până în anul 2050. Dacă fertilitatea se va menŃine la nivelul
de acum, iar numărul vârstnicilor va continua să crească odată cu creşterea
speranŃei de viaŃă, populaŃia României va ajunge, până în 2050, la 16 milioane.
Numărul adulŃilor activi va ajunge atât de mic încât raportul de dependenŃă (adulŃi
care susŃin grupele de vârstă vulnerabile: copii şi vârstnici) va fi de 1 la 9.

Sursa: http://populatiaromanieiincotro.unfpa.ro/demografic/piramidapopulatiei/

Figura nr. 3. Piramida populaŃiei în România anului2050

Concluzii
Ca urmare a tendinŃei de creştere a populaŃiei, manifestată în special în
China, India, Asia de Sud-Est, Africa, Orientul Apropiat şi Mijlociu, până în anul
2025 populaŃia actuală, de 6,8 miliarde locuitori, va ajunge la 8 miliarde, iar până
în 2050 probabil că se va dubla. Explozia demografică (cu numeroase consecinŃe
economice, politice, militare etc.) se interferează cu îmbătrânirea şi reducerea
populaŃiei în Rusia, Ńările UE şi chiar în SUA şi Canada. Suprapopularea unor Ńări
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şi regiuni împreună cu accentuarea sărăciei din acele spaŃii declanşează valurile de
imigranŃi ce ameninŃă să „invadeze” UE, Canada şi SUA. Totodată, există legături
directe între expansiunea demografică şi exploatarea iraŃională (sălbatică) şi
degradarea solurilor, defrişarea pădurilor, conflictele economice şi etnice,
religioase sau culturale.
Bolile, sărăcia extremă, degradarea educaŃiei etc. reprezintă adevărate
vulnerabilităŃi ale contemporaneităŃii. Deja zeci de milioane de oameni sunt
bolnavi de SIDA, mai ales în Africa Subsahariană. Sporirea rapidă a populaŃiei în
statele Golfului, Teritoriile Palestiniene, India, Bangladesh, Angola, Congo etc.
coroborată cu susŃinerea actualelor sisteme de redistribuire a resurselor materiale
va stimula şi pe viitor crizele locale şi regionale.
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INFRASTRUCTURILE CRITICE ŞI SECURITATEA
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General de brigadă (r) prof. univ. dr. Gheorghe TOMA
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Drd. Andrei Cristian CIOBANU

Introducere
nfrastructurile critice au reprezentat totdeauna domeniul cel mai sensibil,
cel mai vulnerabil al oricărui sistem şi al oricărui proces. Sensibilitatea
decurge din rolul lor deosebit în structura, stabilitatea şi funcŃionarea
unui sistem, oricărui sistem şi oricărui proces. Vulnerabilitatea se defineşte pe
imposibilitatea asigurării, prin proiect şi prin realizarea efectivă, a protecŃiei
corespunzătoare lor, dar şi prin creşterea presiunilor programate, direct sau
indirect, intenŃionate sau aleatorii asupra lor. Vulnerabilitatea este, în acest caz,
direct proporŃională cu rolul pe care îl joacă infrastructurile respective. De unde
rezultă că, oricât de bine ar fi protejate, infrastructurile critice vor avea totdeauna
un grad de vulnerabilitate ridicat, întrucât, de regulă, sunt primele vizate atunci
când se urmăreşte destabilizarea şi chiar distrugerea unui sistem sau unui proces.
Identificarea, optimizarea şi securizarea infrastructurilor critice reprezintă o
prioritatea indiscutabilă, atât pentru gestionarii de sisteme şi procese, cât şi pentru
adversarii acestora, adică pentru cei care urmăresc să atace, să destabilizeze şi să
distrugă sistemele şi procesele vizate. Infrastructurile critice nu sunt şi nu devin
critice, doar la atacuri sau din cauza atacurilor, ci şi din alte cauze, unele dintre ele
greu de depistat şi de analizat.
În Ńara noastră încă există dezbateri ce vizează identificarea categoriilor de
sisteme/ locaŃii care pot fi încadrate în infrastructura critică, respectiv a acelor
structuri vitale societăŃii, care, prin discontinuitatea lor, conduc la imposibilitatea
de exercitare a atribuŃiilor. InexistenŃa unui limbaj unic între actorii din sfera public
– privat, care să faciliteze şi comunicarea interstatală, determină incapacitatea de
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creare a unui cod unic de la care sa fie iniŃiat dialogul cu privire la strategia de risk
management necesară punerii în funcŃiune a întregului flux acŃional. O analiză a
potenŃialului de risc al unei infrastructuri critice impune o abordare integrată a
tuturor strategiilor, procedurilor şi programelor privind prevenirea, pregătirea,
răspunsul şi modalităŃile de recuperare în caz de dezastre şi situaŃii de urgenŃă.
ProtecŃia infrastructurilor critice este o componentă a strategiei de securitate
naŃională, fapt care impune schimbul de informaŃii necesar asigurării bunei
funcŃionari a componentelor acestora dintre actorii implicaŃi în coordonarea şi
controlul lor: autorităŃile de reglementare, proprietarii infrastructurilor, operatorii şi
instituŃiile specializate. Datorită complexităŃii problematicii, este important aportul
fiecărei părŃi, precum şi parteneriatul dintre acestea.
O direcŃie prioritară de acŃiune pentru realizarea obiectivelor strategiei de
securitate naŃională o reprezintă necesitatea declanşării unui amplu proces de
dezvoltare, modernizare şi asigurare a protecŃiei infrastructurii critice, a
elementelor vitale ce vizează pregătirea instituŃiilor, societăŃii, economiei şi
teritoriului naŃional pentru a face faŃă riscurilor şi ameninŃărilor la adresa
securităŃii.
ProtecŃia infrastructurii critice – abordarea europeană
Programul European de ProtecŃie a Infrastructurilor Critice, lansat in
Decembrie 2006, menŃionează următoarea definire a conceptului: “Infrastructurile
critice se referă la acele obiective, reŃele, servicii, active fizice si mijloace
informatice care, daca sunt întrerupte sau distruse, vor avea un impact serios asupra
sănătăŃii, securităŃii sau a bunăstării economice a cetăŃenilor sau asupra funcŃionării
efective a actului de guvernare din statele membre”. Programul European pentru
ProtecŃia Infrastructurilor Critice (EPCIP), lansat la 12.12.2006, menŃionează, la
nivel european, 11 sectoare şi 32 de servicii vitale conexe acestora.
În sensul Directivei CE 114/2008, din 8 decembrie 2008: "Infrastructură
Critică" înseamnă un element, un sistem sau o componentă a acestuia, aflat pe
teritoriul statelor membre, care este esenŃial pentru menŃinerea funcŃiilor societale
vitale, a sănătăŃii, siguranŃei, securităŃii, bunăstării sociale sau economice a
persoanelor şi a căror perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ
într-un stat membru, ca urmare a incapacităŃii de a menŃine respectivele funcŃii.
Directiva îşi propune organizarea, la nivel european, a protecŃiei
infrastructurii critice „europene”. Încă de la început, trebuie subliniat faptul că
responsabilitatea revine statelor membre, activitatea pentru protecŃia infrastructurii
critice urmând principiile subsidiarităŃii şi proporŃionalităŃii.
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Deşi s-a dorit iniŃial un document general, care să conducă la un cadru
coerent pentru toate categoriile de infrastructură critică, Directiva abordează doar
două domenii şi anume energie şi transporturi.
În sensul Directivei, infrastructura critică este definită ca ”un element, un
sistem sau o componentă a acestuia, aflat pe teritoriul statelor membre, care este
esenŃial pentru menŃinerea funcŃiilor societale vitale, a sănătăŃii, siguranŃei,
securităŃii, bunăstării sociale sau economice a persoanelor, şi a căror perturbare sau
distrugere ar avea un impact semnificativ într-un stat membru ca urmare a
incapacităŃii de a menŃine respectivele funcŃii”. Trebuie remarcat faptul că această
definiŃie creează premizele dezvoltării activităŃii de protecŃie a infrastructurii critice
la nivel naŃional, trasând cadrul general de abordare.
În ceea ce priveşte infrastructura critică europeană, aceasta este definită ca o
“infrastructură critică localizată în statele membre, a cărei perturbare sau distrugere
ar avea un impact semnificativ asupra a cel puŃin două state membre. ImportanŃa
impactului se evaluează din perspectiva criteriilor intersectoriale. Aceasta include
efectele ce rezultă din relaŃiile intersectoriale de dependenŃă de alte tipuri de
infrastructuri.“
În mod explicit, din punct de vedere al protecŃiei infrastructurii critice
europene, sunt menŃionate următoarele obligaŃii ale statelor membre:
 desemnarea unui punct naŃional de contact care are ca principală sarcină
coordonarea chestiunilor legate de protecŃia infrastructurilor critice europene;
 desemnarea la nivel de operator a unui „ofiŃer de legătură pentru
securitate” care reprezintă responsabilul în ceea ce priveşte problematica de
protecŃie a infrastructurii critice europene;
 întocmirea de către operatori a „Planului de Securitate pentru operatori”
document care identifică elementele de infrastructură critică europeană şi soluŃiile
de securitate existente.
În Anexa II a Directivei, este prezentat un ghid minimal pentru întocmirea
planului de securitate al operatorului, prin care sunt identificate elementele de
infrastructură critică şi soluŃiile de securitate existente sau care sunt puse în
aplicare pentru protecŃia acestora. Paşii care trebuie parcurşi sunt următorii:
 identificarea elementelor importante;
 efectuarea unei analize de risc bazate pe scenarii de ameninŃări majore,
pe punctele vulnerabile ale fiecărui element şi pe impactul potenŃial;
 identificarea, selectarea şi stabilirea priorităŃilor în ceea ce priveşte
contramăsurile şi procedurile, făcându-se distincŃie între măsurile permanente şi
măsurile graduale.
Deşi nu sunt exprimate în mod direct şi explicit, obligaŃiile statelor membre
sunt trasate prin raportările care trebuie efectuate periodic. De altfel, din textul Di-
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rectivei reiese faptul că la nivel naŃional sunt instituite măsuri suficiente pentru
protecŃia infrastructurilor critice şi un sistem bine organizat de monitorizare a
capacităŃii acestora de a face faŃă ameninŃărilor provocate de dezastre naturale sau
de acŃiuni umane. De asemenea se presupune un sistem organizatoric adecvat la
nivel naŃional unde sunt implicaŃi toŃi factorii care au roluri în protecŃia
infrastructurilor critice, atât din rândul autorităŃilor statului, dar şi din cadrul
operatorilor de infrastructură critică.
ProtecŃia infrastructurii critice în România
Stabilirea măsurilor de securitate trebuie să vizeze atât domeniul
organizaŃional (strategii şi politici de securitate interne, care să includă instruirea în
cadru organizat şi securitatea personalului), cât şi domeniul securităŃii fizice şi
informatice a sistemelor care formează infrastructura critică propriu-zisă. Un
element imperativ al protejării sistemelor critice este promovarea culturii de
securitate în domeniu, prin conlucrarea deŃinătorului, operatorului, utilizatorului şi
expertului din terŃa parte, plecând de la informarea, educarea şi instruirea periodică
a populaŃiei, desfăşurarea de exerciŃii de simulare a unor incidente majore, în urma
cărora să se studieze modalitatea de coordonare a serviciilor asigurate atât de către
sectorul privat, cât şi de autorităŃile de stat cu atribuŃii în domeniu.
Pornind de la obligaŃiile legale existente la această oră în legislaŃia română şi
având în vedere noua directivă europeană, este oportun ca la nivel naŃional
activitatea de protecŃie a infrastructurii critice să fie dezvoltată având la bază o
legislaŃie dedicată, care să răspundă următoarelor probleme generale:
 stabilirea unor criterii generale şi sectoriale de includere a diverselor
infrastructuri în categoria infrastructurilor critice;
 stabilirea unui cadru organizatoric prin care să se definească activităŃile
şi rolurile concrete ale autorităŃilor abilitate ale statului şi ale operatorilor de
infrastructură critică;
 stabilirea unei strategii coerente de asigurare a continuităŃii activităŃilor
la nivel de infrastructură critică, sectorial şi intersectorial;
 abordarea coerentă a interdependenŃelor atât la nivel sectorial şi
intersectorial, cât şi la nivel naŃional şi regional;
 abordarea protecŃiei infrastructurii critice din domeniul privat şi
dezvoltarea parteneriatului public-privat în cadrul activităŃii de protecŃie a
infrastructurii critice;
 stabilirea unui cadru de diseminare a informaŃiilor către cei interesaŃi, în
vederea împărtăşirii experienŃei dobândite şi crearea premizelor privind
generalizarea unor strategii coerente la nivel naŃional.
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Criterii de identificare a potenŃialelor infrastructuri critice
Infrastructurile critice cunosc o anumită dinamică, unele pot deveni critice,
altele, securizate, pot ieşi din această categorie. Comisia Europeană sugerează trei
criterii esenŃiale pentru identificarea potenŃialelor infrastructuri critice:
1. întinderea sau suprafaŃa; deteriorarea infrastructurii critice este evaluată
în funcŃie de regiunea geografică susceptibilă de a fi atinsă, de dimensiunea
internaŃională, naŃională provincială/teritorială sau locală;
2. gradul de gravitate; incidenŃa sau degradarea pot fi nule, minime,
moderate sau ridicate. Criterii pentru evaluarea gradului de gravitate sunt: incidenŃa
economică; incidenŃa asupra publicului; incidenŃa asupra mediului; dependenŃa;
incidenŃa politică;
3. efectul în timp, intervalul de timp după care consecinŃele devin majore sau
grave. Acest criteriu indică momentul în care degradarea infrastructurii respective
poate avea o incidenŃă majoră sau un efect grav (imediat, după 24-48 de ore, într-o
săptămână sau într-un termen mai lung).
Infrastructurile fac parte din structura de rezistenŃă a unui sistem, sunt
relaŃionale şi funcŃionale şi constituie in integrum suportul necesar pentru ca
sistemul să se identifice, să se individualizeze, să intre în relaŃii cu alte sisteme, să
se stabilizeze şi, evident, să funcŃioneze. Infrastructurile se pot împărŃi, în funcŃie
de locul, rolul şi importanŃa lor pentru stabilitatea şi funcŃionalitatea sistemelor,
precum şi pentru siguranŃa şi securitatea sistemelor şi procese în trei mari categorii:
• infrastructuri obişnuite;
• infrastructuri speciale;
• infrastructuri critice.
Infrastructurile obişnuite reprezintă o structură, un cadru, care asigură
construcŃia şi funcŃionarea sistemului. Aceste infrastructuri nu prezintă calităŃi
deosebite, în afara celor care le justifică existenŃa şi prezenŃa în cadrul sistemelor şi
proceselor. O Ńară, spre exemplu, va avea totdeauna drumuri, căi ferate, localităŃi,
şcoli, biblioteci etc. Pe parcurs, unele dintre acestea pot deveni speciale sau chiar
critice, în funcŃie de noul rol pe care îl pot avea, de dinamica importanŃei şi de alte
criterii. Spre exemplu, localităŃile care au aerodromuri, puternice centre de
comunicaŃii, centrale nucleare, noduri de cale ferată etc. Pot face parte din
infrastructuri speciale şi, în anumite condiŃii, chiar din infrastructurile critice.
Infrastructurile speciale au un rol deosebit în funcŃionarea sistemelor şi
proceselor, asigurându-le acestora o eficienŃă sporită, calitate, confort, performanŃă.
De regulă, infrastructurile speciale sunt infrastructuri de performanŃă. Unele dintre
acestea, mai ales cele care pot avea, prin extensie sau prin transformare
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(modernizare), un rol important în stabilitatea şi securitatea sistemelor, pot intra şi
în categoria infrastructurilor critice. Infrastructurile critice sunt, de regulă, acele
infrastructuri de care depind stabilitatea, siguranŃa şi securitatea sistemelor şi
proceselor. Ele pot face parte din categoria infrastructurilor speciale. Nu este însă
obligatoriu ca toate infrastructurile care sunt sau pot deveni, la un moment dat,
critice să facă parte din această categorie de infrastructuri. Este foarte posibil ca, în
funcŃie de situaŃie, chiar şi unele dintre infrastructurile obişnuite – cum ar fi, spre
exemplu, drumurile de Ńară sau canalele magistrale din sistemele de irigaŃii etc. – să
devină infrastructuri critice. De aceea, în definirea infrastructurilor critice, de care
ne ocupăm aici, pot să intervină şi alte elemente, ceea ce conduce la concluzia că
există un criteriu de flexibilitate şi un altul de imprevizibil în identificarea şi
evaluarea unor astfel de structuri.
Infrastructurile critice sunt acele infrastructuri cu rol important în asigurarea
securităŃii în funcŃionarea sistemelor şi în derularea proceselor economice, sociale,
politice, informaŃionale şi militare. Infrastructurile sunt considerate critice datorită:
• condiŃiei de unicat în cadrul infrastructurilor unui sistem sau proces;
• importanŃei vitale pe care o au, ca suport material sau virtual (de reŃea),
în funcŃionarea sistemelor şi în derularea proceselor economice, sociale, politice,
informaŃionale, militare etc.;
• rolului important, de neînlocuit, pe care îl îndeplinesc în stabilitatea,
fiabilitatea, siguranŃa, funcŃionalitatea şi, mai ales, în securitatea sistemelor;
• vulnerabilităŃii sporite la ameninŃările directe, precum şi la cele care
vizează sistemele din care fac parte;
• sensibilităŃii deosebite la variaŃia condiŃiilor şi, mai ales, la schimbări
bruşte ale situaŃiei. Acest tip de infrastructuri există pretutindeni în lume şi,
desigur, în fiecare Ńară în parte şi în cadrul fiecărui sistem fizic sau virtual, în toate
domeniile activităŃii omeneşti. Ele nu sunt stabilite în mod arbitrar, ci doar
identificate şi evaluate ca fiind critice. Cu alte cuvinte, din mulŃimea de
infrastructuri care fac parte dintr-un sistem sau contribuie la funcŃionarea unui
sistem (proces), numai unele sunt critice. Criteriile după care se face o astfel de
evaluare sunt variabile, chiar dacă sfera lor de cuprindere poate rămâne aceeaşi.
Printre aceste criterii, considerăm că s-ar putea situa şi următoarele:
• criteriul fizic, sau criteriul prezenŃei (locul în rândul celorlalte
infrastructuri, mărimea, dispersia, anduranŃa, fiabilitatea etc.);
• criteriul funcŃional sau criteriul rolului (ce anume „face“ infrastructura
respectivă);
• criteriul de securitate (care este rolul ei în siguranŃa şi securitatea
sistemului);
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• criteriul de flexibilitate (care arată că există o anumită dinamică şi o
anumită flexibilitate, în ceea ce priveşte structurile critice, unele dintre cele
obişnuite transformându-se, în anumite condiŃii, în infrastructuri critice şi invers);
• criteriul de imprevizibilitate (care arată că unele dintre infrastructurile
obişnuite pot fi sau deveni, pe neaşteptate, infrastructuri critice.
Infrastructurile sunt critice, speciale sau obişnuite, în raport cu provocările,
pericolele, ameninŃările şi riscurile aferente (asumate, impuse sau arondate), dar şi
cu determinările şi parametrii de stabilitate, de dinamică şi de funcŃionalitate a
respectivului sistem sau proces. De regulă, fiecare sistem şi fiecare proces dinamic
sau dinamic complex îşi au propriile lor infrastructuri şi structuri critice.
SiguranŃa cetăŃeanului este un concept care nu se raportează doar la
categoria de pericole care-l pândesc, în derularea diferitelor dimensiuni ale
existenŃei sale. El se referă în egală măsură la predictibilitatea şi analiza unor
posibile riscuri şi vulnerabilităŃi la adresa infrastructurilor şi serviciilor critice
vitale care deservesc societatea, în general şi comunităŃile urbane sau rurale, în
special. Creşterea siguranŃei cetăŃeanului se realizează prin diminuarea riscurilor şi
a vulnerabilităŃilor, aspect care presupune o analiză de detaliu a riscurilor posibile
şi vulnerabilităŃilor la adresa societăŃii în ansamblu, a individului în particular, a
serviciilor şi infrastructurilor critice vitale funcŃionării societăŃii moderne şi o
planificare eficientă a protecŃiei şi a rezilienŃei acestor infrastructuri şi serviciilor
critice, luând în considerare interdependenŃa lor.
În prezent, în lipsa unei culturi de securitate promovată şi susŃinută
consecvent la nivelul societăŃii noastre de către structurile abilitate ale statului,
mediul academic, mass media, operatorii de infrastructuri şi servicii critice de stat
sau privaŃi, organizaŃii neguvernamentale sau alŃi reprezentanŃi ai societăŃii civile,
siguranŃa cetăŃeanului este percepută, în principal, prin următoarele dimensiuni:
• siguranŃa alimentară;
• siguranŃa stării de sănătate;
• ocrotirea persoanei;
• siguranŃa proprietăŃii;
• siguranŃa investiŃională;
• siguranŃa locativă;
• siguranŃa locului de muncă;
• siguranŃa familiei;
• accesul la educaŃie.
Alături de aceste elemente de risc şi vulnerabilitate caracteristice sferei
sociale care analizează capacitatea de integrare a individului în societate şi
activitatea zilnică în cadrul comunităŃii din care face parte, ca urmare a dezvoltării
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societăŃilor moderne şi evoluŃia fenomenului de globalizare, asupra societăŃii şi a
individului, la nivelul comunităŃilor locale, există şi alte tipuri de ameninŃări şi
vulnerabilităŃi.
AutorităŃile locale, naŃionale sau internaŃionale recunoscute de către fiecare stat
în parte, de regulă analizează (prin structurile abilitate, prin mandatarea unor
organizaŃii specializate sau prin promovarea consecventă a parteneriatului public –
privat), vulnerabilităŃile care sunt rezultatul combinării riscurilor existente la adresa
unei societăŃi cu capacitatea acesteia de a face faŃă şi de a supravieŃui situaŃiilor de
urgenŃă, manifestate în interiorul unui sistem, pe plan intern şi/sau extern.
În conŃinutul unor studii de risc, vulnerabilităŃi şi securitate se întâlnesc tot
mai des, în ultima perioadă, concluzii şi propuneri de abordare a protecŃiei
individului şi a societăŃii împotriva unor ameninŃări şi vulnerabilităŃi locale,
regionale şi globale, precum:
1. riscuri şi ameninŃări generate de:
• spectrul şi efectele încălzirii globale;
• macroexpansiunea economică nesistematizată şi necontrolată;
• o viitoare lipsă globală a resurselor energetice;
• complexitatea, exploatarea şi interdependenŃa infrastructurilor şi a
serviciilor critice vitale siguranŃei, securităŃii cetăŃeanului şi funcŃionării normale a
societăŃilor moderne, în ansamblu, şi a comunităŃilor umane locale, în particular;
• tendinŃa de extindere la scară globală a unor reŃele teroriste;
• proliferarea armelor de distrugere în masă, îndeosebi cele bazate pe
utilizarea tehnologiilor nucleare;
• bolile provocate de viruşi cu răspândire rapidă la scară continentală şi
chiar globală etc.
2. vulnerabilităŃi şi ameninŃări generate de:
• fenomenul migraŃiei ilegale (care, în contextul reducerii distanŃelor şi
comprimării unor spaŃii, datorită globalizării, tind să confere unor fluxuri regionale
o tendinŃă cvasiglobală);
• activităŃi ale unor reŃele transnaŃionale de crimă organizată (care tind, de
asemenea, să depăşească spaŃiul geografic regional, spre extindere continentală sau,
în unele situaŃii, globală).
La nivelul comunităŃilor şi al societăŃii în ansamblu, este necesar să fie
definite şi aplicate masuri complexe de protecŃie a unor infrastructuri critice care
oferă cetăŃeanului siguranŃă, securitate şi confort în desfăşurarea vieŃii sociale în
cadrul comunităŃii şi a statului din care face parte ca cetăŃean, după cum urmează:
a) instalaŃii şi reŃele din sectorul energiei, în special instalaŃiile de producere,
transport şi distribuŃie a electricităŃii, dar şi cele pentru petrol şi gaze naturale (din
producŃie internă sau tranzit european);
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b) tehnologii de comunicaŃii şi informatice (telefonie, radiodifuziune,
televiziune, aplicaŃiile informatice de procesare date sau control procese economice
şi financiare materialul informatic, reŃelele de transmitere date, inclusiv
Internetul etc.);
c) sectorul financiar-bancar;
d) sectorul de îngrijire a sănătăŃii (spitale, echipamentele medicale dedicate
îngrijirii bolnavilor, băncile de sânge, laboratoare, farmacii şi depozite de materiale
sanitare), serviciile de urgenŃă, de căutare şi de salvare (pompieri, salvare,
S.M.U.R.D.);
e) sectorul alimentar (întreaga reŃea, plecând de la sectorul de producŃie la
cel de recoltare, procesare, depozitare şi distribuŃie către consumatorul final);
f) aprovizionarea cu apă (resurse, tratament specific, stocare şi reŃele de
distribuŃie);
g) evacuare ape uzate, resturi menajere şi tratarea lor ecologică;
h) transporturile locale, regionale şi naŃionale (reŃeaua de transport urban,
aeroporturile, porturile maritime sau fluviale, instalaŃii intermodale, infrastructura
de căi ferate, reŃele de tranzit, sistemele de control trafic aerian, terestru şi
maritim);
i) producŃia, depozitarea şi transportul (tranzitul) produselor periculoase (ex:
chimice, biologice, radiologice şi deşeuri nucleare etc.);
j) buna guvernare pe plan local – regional – naŃional (ex.: administraŃia
locală, poliŃia, serviciile speciale, serviciile comunitare vitale şi cele de pază a
obiectivelor critice, reŃeaua permanentă de informare a cetăŃeanului,
mass media etc.).
AmeninŃări la adresa infrastructurilor critice
AmeninŃările la adresa infrastructurilor critice sunt condiŃionate, favorizate şi
facilitate de cel puŃin trei factori foarte importanŃi:
� lipsa de flexibilitate, dată de caracterul fix şi de locaŃia relativ exactă a
infrastructurilor, inclusiv a celor critice;
� flexibilitatea, fluiditatea, perversitatea pericolelor şi ameninŃărilor la
adresa infrastructurilor critice şi spectrul foarte larg de manifestare a acestora;
� caracterul greu previzibil şi surprinzător ale pericolelor şi ameninŃărilor la
adresa infrastructurilor critice.
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De asemenea, pericolele şi ameninŃările la adresa infrastructurilor critice pot
fi grupate în funcŃie de locaŃia acestor infrastructuri, de forma de manifestare, de
sfera de cuprindere, de modul în care ele apar şi se dezvoltă etc.
În dezbaterile iniŃiate de către experŃi în domeniu şi în conŃinutul unor studii
de risc, vulnerabilităŃi şi securitate apar tot mai des, în ultima perioadă, concluzii şi
propuneri de abordare a protecŃiei individului şi a societăŃii împotriva unor
ameninŃări şi vulnerabilităŃi locale, regionale şi globale.
Riscul reprezintă probabilitatea unei pierderi şi depinde de trei elemente:
pericol potenŃial, vulnerabilitate şi gradul de expunere, în varianta că
vulnerabilitatea este definită ca susceptibilitatea unui sistem de a suferi pierderi în
condiŃii de expunere la presiunea schimbărilor, interne sau externe.
DiferenŃa specifică dintre risc şi vulnerabilitate decurge din faptul că riscul
se referă la ameninŃări (origini/cauze), caracterizând consecinŃele manifestării
acestora (pierderile, pagubele, suferinŃele), percepŃia asupra importanŃei
consecinŃelor şi probabilitatea de manifestare a ameninŃărilor în timp ce
vulnerabilitatea se referă la subiectul/subiecŃii expunerii la manifestarea
ameninŃărilor, caracterizând tipul şi nivelul de susceptibilitate, reacŃia la stres a
subiectului de a suporta expunerea la manifestarea ameninŃărilor.
În ultimii ani a crescut numărul de evenimente care au afectat infrastructuri
vitale. Infrastructurile critice sunt acele resurse sau părŃi ale acestora care sunt
esenŃiale pentru menŃinerea funcŃiilor critice ale societăŃii, incluzând canalele de
aprovizionare, sănătatea, securitatea, bunăstarea economică şi socială a populaŃiei.
Aceste sisteme de infrastructuri sunt dependente unele de celelalte.
DiscontinuităŃile în funcŃionare ale oricăruia dintre sisteme ar pune în pericol
integritatea întregului sistem de infrastructuri. Se poate vorbi în aceste condiŃii
despre un adevărat sistem de sisteme.
În literatură, conceptul de risc şi cel de vulnerabilitate se referă în principal
la dezastrele naturale. De aceea, este necesar să se înŃeleagă cum aceste concepte se
aplică în cazul infrastructurilor critice, arătând care sunt elementele similare din
domeniul managementului dezastrelor naturale şi domeniul protecŃiei
infrastructurilor critice.
În prezent, indiferent de gradul de dezvoltare al societăŃilor moderne, cele
mai multe ameninŃări asupra unei infrastructuri vitale au asociate un anumit grad de
incertitudine, condiŃii în care modelul de risc, în cazul infrastructurilor critice, nu
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mai este o funcŃie doar de pericol, fiind totodată o funcŃie de ameninŃare, elemente
critice şi vulnerabilitate (Figura 1).
1. elemente critice (informaŃii,
sisteme, programe, populaŃie,
echipamente sau amplasamente)
pentru care nu se cunoaşte nicio
expunere la vulnerabilitate sau
la ameninŃare;
2. vulnerabilităŃi în ceea ce
priveşte sistemele, programele,
populaŃia, echipamentele sau
amplasamentele care nu sunt
asociate elementelor critice şi
Figura 1- Modelul de risc al infrastructurilor
critice

pentru care nu se cunoaşte nici o expunere la ameninŃări;
3. spaŃiu în care nu se cunoaşte nici o ameninŃare provenită de la elemente
critice sau vreun acces la vulnerabilităŃi;
4. elemente critice pentru care se cunosc vulnerabilităŃi, dar nu este
cunoscută expunerea la ameninŃări;
5. elemente critice pentru care se cunosc atât vulnerabilităŃile, cât şi
expunerea la ameninŃări – zona de RISC;
6. ameninŃarea a atins un nivel astfel încât poate exploata vulnerabilitatea,
dar nu într-atât încât să devină şi un element critic;
7. elemente critice pentru care nu se cunosc vulnerabilităŃile, dar există
expunerea la o anumită ameninŃare.
Ceea ce reiese în mod clar din figura de mai sus este că ameninŃarea sau
vulnerabilitatea nu determina criticitatea, aceasta fiind determinată doar de
existenŃa concomitent a tuturor celor trei factori.
RezilienŃa infrastructurilor critice. Termeni de referinŃă
RezilienŃa infrastructurilor şi a serviciilor critice reprezintă “capacitatea de
recuperare rapidă a acestora dintr-un incident sau dezastru”. Aplicarea măsurilor
specifice de protecŃie limitează impactul operaŃional, reduce riscurile,
vulnerabilităŃile şi efectele în situaŃia unor situaŃii de urgenŃă şi dezastre,
infrastructurile şi serviciile critice fiind capabile să-şi reia activitatea într-un
interval de timp acceptabil, dependent de vulnerabilităŃi, ameninŃări, specificul
operaŃiunilor şi al serviciilor oferite.
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Analiza efectelor posibile şi impactul pe plan local, legat de dezastre
naturale, urgenŃe civile, evenimente de natură tehnică şi posibil teroriste, presupune
realizarea unui contract de parteneriat public-privat, care să propună şi să realizeze
proiecte care să ajute la evaluarea capacităŃii de rezilienŃă a unor servicii şi
infrastructuri critice vitale pentru cetăŃeni şi activitatea lor zilnică în cadrul
”comunităŃii”.
Cooperarea internaŃională în protecŃia infrastructurilor critice
Perspectiva din ce în ce mai ameninŃătoare a acŃiunilor teroriste, înmulŃirea
şi diversificarea dezastrelor naturale şi posibilităŃile de producere a unor accidente
tehnologice cu consecinŃe majore au impus în ultimii ani concentrarea atenŃiei
asupra protecŃiei infrastructurilor critice (PIC). Aceasta este cu atât mai profundă
cu cât interdependenŃele de natură naŃională, dar mai ales internaŃională a
infrastructurilor industriale, cibernetice, de comunicaŃii, transport, energetice,
bancare etc., au devenit greu de substituit. În ciuda faptului că modalităŃile de
abordare a protecŃiei structurilor critice diferă de la o Ńară la alta, de la o organizaŃie
la alta, se pot identifica elemente structurale comune, măsuri concertate desfăşurate
cu succes, funcŃii şi responsabilităŃi compatibile.
OrganizaŃia de Cooperare şi Dezvoltare Economică
(OCDE) tratează problema PIC din punctul de vedere al incidentelor
economice şi catastrofelor. Măsurile se referă în special la restabilirea
comunicaŃiilor în cazul cutremurelor de pământ, asigurarea fluenŃei traficului în caz
de catastrofe naturale, securitatea în domeniul maritim, înlăturarea efectelor
accidentelor chimice etc. În cadrul Uniunii Europene, Consiliul Europei a realizat
„acordul parŃial deschis privind riscurile majore” care are ca scop cooperarea în
domeniul gestionării riscurilor. Se preocupă, de asemenea, de formarea unei culturi
a riscului prin organizarea de cursuri universitare şi masterate. În octombrie 2004,
Comisia Europeană a adoptat un document referitor la protecŃia infrastructurilor
critice, care propune măsuri suplimentare de întărire a instrumentelor existente, în
special, punerea în aplicare a unui program european de protecŃie (EPCIP). În
cadrul acestuia a fost constituit un forum permanent pentru realizarea unui
echilibru, pe de o parte, între constrângerile impuse de concurenŃă, responsabilitate
în gestionarea informaŃiilor şi, pe de altă parte, de avantajele ce decurg din
realizarea unui sistem de protecŃie eficient pentru infrastructurile critice.
Din această perspectivă, Comisia Europeană şi-a propus să realizeze şi un
sistem de avertizare pentru infrastructurile critice (CIWIN – Critical Infrastructure
Warning Information Network). La începutul anului 2005, Comisia Europeană şi
AgenŃia SpaŃială Europeană (ESA) au organizat un forum internaŃional de mare
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amploare, unde au fost invitate cele mai importante agenŃii spaŃiale. Tema reuniunii
a fost întărirea cooperării în vederea prevenirii unor dezastre naturale sau accidente
tehnologice majore şi a facilitării operaŃiilor de salvare printr-o supraveghere cât
mai extinsă a planetei prin intermediul sateliŃilor. De altfel, încă din 2001, Comisia
Europeană a lansat iniŃiativa GMES - supraveghere globală pentru mediu şi
securitate – care are ca obiectiv realizarea, până în 2008, a unor capabilităŃi
operaŃionale autonome de monitorizare a mediului.
OrganizaŃia InternaŃională pentru ProtecŃia Civilă (OIPC) este o federaŃie
de structuri naŃionale de protecŃie civilă. Aceasta se doreşte o platformă de
comunicare, de schimburi de experienŃe şi de cooperare în domeniu. Una dintre
atribuŃiile sale majore o reprezintă standardizarea procedurilor de urgenŃă.
Comisia Economică pentru Europa din cadrul ONU a stabilit o serie de
norme şi standarde în domeniul infrastructurilor, al transporturilor de materiale
periculoase şi al accidentelor transfrontaliere. G8 dezvoltă politici de protecŃie a
infrastructurilor critice. La summit-ul din 2003 a adoptat un text care cuprinde 11
principii directoare ce asigură statelor membre, dar şi altor Ńări, un cadru de
dezvoltare a strategiilor de protecŃie a infrastructurilor critice, în special în
domeniul informatic. OrganizaŃia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
(OSCE), ca şi celelalte organizaŃii internaŃionale, se află în plin proces de definire a
unor noi atribuŃii şi structuri care să corespundă fenomenului de globalizare şi
noilor tipuri de riscuri şi ameninŃări. La ConferinŃa Anuală de Revizuire a
SecurităŃii din 2004 s-a pus problema intensificării schimbului de informaŃii
privind riscurile şi reacŃia coordonată în domeniul PIC. Astfel, o prima măsură
stabilită este organizarea de reuniuni ale experŃilor, având ca finalitate imediată
redactarea unui set de recomandări ale OSCE, pe baza cărora să se poată realiza o
adevărată „securitate teritorială OSCE”. Centrul pentru Politici de Securitate de la
Geneva a organizat, la sfârşitul anului 2003, un forum dedicat coordonării în
domeniul PIC. A fost primul forum de acest gen, la care au participat peste 180 de
experŃi din 28 de Ńări. Concluziile au fost extrem de interesante, ele referindu-se la
tendinŃele generale ale PIC, soluŃiile greşite la care s-a apelat până în prezent şi
modalităŃile de „a gândi diferit”, de „a gândi imposibilul” şi de „a schimba
mentalităŃile”. La 5 noiembrie 2005 a fost adoptat Programul de la Haye21, în care
se prevedea, între altele, consolidarea măsurilor pentru gestionarea crizelor
transfrontaliere, protecŃia infrastructurilor vitale şi a problemelor ce Ńin de
tensiunile şi conflictualitatea specifică ordinii publice şi securităŃii. În acest sens,
Consiliul European a încredinŃat Comisiei Europene şi, respectiv, structurilor din
cadrul Consiliului, sarcina realizării unui dispozitiv integrat al UE, care să devină
operaŃional cel mai târziu în iulie 2006. Dispozitivul, potrivit programului adoptat,
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trebuie să evalueze capacităŃile statelor membre pe probleme specifice luptei
împotriva terorismului.
Structurile UE trebuie să asigure pregătirea şi desfăşurarea unor exerciŃii
comune şi să întocmească un plan operaŃional comun pentru o gestionare civilă a
crizelor. Acestea trebuie să realizeze, între altele:
� protecŃia cetăŃenilor şi infrastructurilor împotriva pericolelor şi
ameninŃărilor teroriste CBRN, în spaŃiile publice, dar şi împotriva catastrofelor
naturale (seisme, inundaŃii, incendii de păduri) şi catastrofelor tehnologice,
maritime, de transport, sanitare etc., în cadrul unei strategii europene integrate,
printr-un dispozitiv de reacŃie bine structurat şi interoperaŃional;
� promovarea unor norme de securitate comune, la nivel UE, stabilirea unor
scenarii şi exerciŃii de pregătire şi de punere în aplicare a unor mecanisme de
gestionare a crizelor, de alertă rapidă şi de protecŃie civilă;
� realizarea unui sistem de reacŃie rapidă şi eficientă împotriva atacurilor
teroriste asupra infrastructurilor şi pentru lichidarea urmărilor acestora, care să
garanteze revenirea în scurt timp la normalitate;
� întrucât infrastructurile europene sunt din ce în ce mai mult interconectate
şi interdependente, este nevoie de o politică şi o strategie unitare, care să folosească
toate pârghiile statelor şi UE pentru protecŃia acestora. Consiliul a făcut
următoarele recomandări:
a) punerea deplină în operă a recomandărilor Consiliului European privind
stabilirea unui „mecanism integrat de gestionare a crizelor în UE“, esenŃial pentru
întărirea legăturilor între cetăŃenii şi instituŃiile europene şi strângerea legăturilor de
interdependenŃă şi de solidaritate între statele membre;
b) centrarea strategiei europene integrate pe contracararea ameninŃărilor
asupra infrastructurilor vitale a căror distrugere ar putea avea efecte grave asupra
sănătăŃii, securităŃii, siguranŃei şi bunăstării economice a cetăŃenilor, punerea în
aplicare şi armonizarea la nivel european a unei metode armonioase prin care să se
identifice infrastructurile vitale, să se analizeze vulnerabilităŃile, să se evalueze
ameninŃările şi să se propună soluŃii viabile pentru protecŃia acestora;
c) instituirea unui Program european de protecŃie a infrastructurilor vitale
(EPCIP);
d) considerarea programului european ca fiind complementar programelor
naŃionale;
e) admiterea situaŃiei potrivit căreia:
� un sistem european de analiză a riscurilor trebuie să fie conceput şi pus în
aplicare;
� realizarea unor legături strânse între toate autorităŃile care deŃin informaŃii
şi care au competenŃe în acest domeniu;
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� gestionarea corectă şi fiabilă a informaŃiilor pertinente (informaŃii militare
şi civile, cooperare poliŃienească), control parlamentar;
� crearea, în sânul Comisiei, a unui sistem de alertă rapidă în caz de criză, la
nivel european, naŃional şi internaŃional partajat printr-o reŃea centrală (ARGUS);
� asocierea Comitetului European de Normalizare;
f) a veghea ca Programul European de ProtecŃie a Infrastructurilor Critice
(EPCIP) să respecte următoarele condiŃii:
� să fie plasat sub controlul Parlamentului European şi parlamentelor
naŃionale;
� să constituie un element esenŃial al viitorului dispozitiv continental şi
mondial de protecŃie a infrastructurilor critice;
g) ameliorarea Fondului European de Solidaritate (pentru intervenŃii în
interiorul UE) şi ECHO (pentru intervenŃii în afara UE);
h) crearea unei ForŃe Europene de ProtecŃie Civilă;
i) consolidarea parteneriatului cu societatea civilă pentru realizarea unei
strategii privind protecŃia împotriva ameninŃărilor CBRN;
j) asigurarea condiŃiilor pentru ca toate aceste sisteme de alertă în caz de
urgenŃe civile şi militare şi de protecŃie să nu afecteze viaŃa cetăŃenilor şi siguranŃa
lor, să nu îngrijoreze şi să panicheze în mod inutil populaŃia;
k) garantarea respectului vieŃii private, protecŃia informaŃiei şi prevenirea
difuzării ei neautorizate;
l) elaborarea unui dispozitiv-cadru european de protecŃie şi nedivulgare a
datelor, astfel încât drepturile fundamentale ale omului să fie protejate;
m) asigurarea condiŃiilor ca protecŃia populaŃiei şi a infrastructurilor vitale să
se bazeze pe scenarii realiste şi pe experienŃe verificate (spre exemplu, experienŃa
dobândită în timpul Jocurilor Olimpice de la Atena din 2004).
Aceste reglementări şi experienŃe se regăsesc, într-o formă sau alta, în
strategiile naŃionale de protecŃie a populaŃiei şi infrastructurile vitale ale tuturor
Ńărilor europene. În Germania, spre exemplu, există aşa-numitul concept de
protecŃie de bază. Punctul de plecare îl reprezintă un proces de analiză şi de
planificare multietajată, care cuprinde o evaluare a pericolelor, ameninŃărilor şi
riscurilor asociate, urmată de un control şi de o adaptare a măsurilor de protecŃie.
Acest concept german presupune:
I. identificarea diferitelor categorii de riscuri din diferite domenii: catastrofe
naturale, accidente, terorism şi criminalitate;
II. fixarea nivelului de protecŃie bazat pe aceste categorii;
III. conceperea de scenarii ale sinistrelor şi ameninŃărilor;
IV. analiza punctelor slabe;
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V. formularea obiectivelor de protecŃie şi fixarea măsurilor de protecŃie şi
contra-protecŃie care decurg de aici;
VI. formularea urgenŃelor (coordonarea între măsurile publice şi private);
VII. punerea în aplicare, după nevoi, a acŃiunii formulate;
VIII. controlul sistematic al acestui proces de analiză şi planificare în cadrul
gestionării calităŃii.
Concluzii şi propuneri
Securitatea cetăŃenilor, comunităŃilor sociale, naŃiunilor şi statelor este
influenŃată, în mod organic, de funcŃionarea continuă a unor sisteme deosebit de
complexe de infrastructuri, care asigură serviciile esenŃiale tuturor domeniilor vieŃii
sociale.
Infrastructurile critice rămân un domeniu care se cere foarte bine investigat,
monitorizat, analizat, evaluat, prognozat şi ameliorat. Toate statele, Uniunea
Europeană, în ansamblul ei, Statele Unite ale Americii şi alte Ńări, alianŃe, structuri
de securitate internaŃionale şi regionale îşi intensifică eforturile pentru a identifica,
supraveghea, optimiza şi proteja infrastructurile vitale ale Ńărilor, societăŃilor,
reŃelelor şi ale lumii. România, care se înscrie în acest amplu demers internaŃional,
trebuie să participe la acest proces, prin elaborarea unei strategii naŃionale de
protecŃie a infrastructurilor critice, care să identifice structurile critice, să analizeze
vulnerabilităŃile şi riscurile, dependenŃele şi interdependenŃele dintre acestea şi să
stabilească măsurile care să îmbunătăŃească protecŃia lor. De elaborarea acestei
strategii trebuie să se ocupe Autoritatea NaŃională de ProtecŃie a Infrastructurilor
Critice, instituŃie care să fie componentă a Sistemului NaŃional de Management al
SituaŃiilor de UrgenŃă, reglementat prin OUG nr.21 din 2004. Documentul a fost
aprobat de către Guvernul României, după ce acesta a fost avizat de către Consiliul
Suprem de Apărare a łării. În cadrul acestei strategii s-a elaborat un Plan NaŃional
de ProtecŃie a Infrastructurilor Critice care include planurile individuale pentru
fiecare infrastructură critică şi elementele descriptive ale acesteia şi măsurile de
protecŃie adoptate de către proprietarii/operatorii/administratorii de infrastructuri
critice. Autoritatea a elaborat normele şi reglementările în domeniu, care asigură
cooperarea între entităŃile statului implicate în protecŃia infrastructurilor critice,
precum şi cooperarea cu celelalte organisme internaŃionale în domeniu.
În concluzie, gestionarea infrastructurilor critice trebuie asigurată printr-un
management riguros şi eficient de prevenire a riscurilor şi vulnerabilităŃilor şi nu
printr-un plan de măsuri privind înlăturarea efectelor produse de o eventuală
perturbare a funcŃionării sau, mai grav, de un „crash” al acestora.
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AMENINłĂRI NECONVENłIONALE
Comandor (r.) dr. Sandu MARIAN

S

ecuritatea - naŃională, colectivă şi globală - este supusă unei largi
game de ameninŃări – economice, culturale, sociale etc. şi inclusiv
militare. Printre aceste ameninŃări există şi o categorie aparte, bazată
pe principiul de "a lupta incorect" sau de a da dovadă de viclenie în acŃiunile
îndreptate împotriva adversarilor, fapt de jure pedepsit de dreptul internaŃional.
Aceste ameninŃări, deşi par a fi de natură militară, nu se referă decât parŃial la
utilizarea forŃei militare, iar uneori sursa acestor ameninŃări nu sunt statele, ci alŃi
actori de pe scena internaŃională, ca, de pildă, organizaŃiile teroriste sau reŃelele
crimei organizate.
La începutul secolului XXI, „ameninŃările neconvenŃionale majore, la
adresa atât a securităŃii naŃionale a statelor, cât şi la a celei internaŃionale, erau:
terorismul, crima organizată, armele de nimicire în masă” 1.
În literatura de specialitate2 recentă sunt prezentate următoarele tipuri de
agresiuni nonconvenŃionale: agresiunea teroristă, biologică, chimică, nucleară,
radiologică, militară nonconvenŃională, de tip guerilă, spaŃială, electronică,
cibernetică, politică, socială, economică, financiară, comercială, ecologică,
ştiinŃifică şi tehnologică, prin înşelare, informaŃională, psihologică, mediatică,
propagandistică, imagologică, simbolică, culturală, religioasă, civilizaŃională,
legislativă, morală, infracŃională, genetică, psihotronică, geofizică, precum şi cea
combinată. Toate aceste agresiuni apar în primul rând sub formă de ameninŃări.
Aşadar, putem afirma că există următoarele tipuri de ameninŃări nonconvenŃionale:
1
Teodor Frunzeti, Securitatea naŃională şi războiul modern, Editura Militară, Bucureşti, 1999,
p. 150.
2
Alfred Vasilescu, Tipologia şi trăsăturile specifice ale ameninŃărilor neconvenŃionale la adresa
securităŃii naŃionale a statelor, în „Perspective ale apărării şi securităŃii în Europa. Sesiune anuală de
comunicări ştiinŃifice cu participare internaŃională 19-20 noiembrie 2009, Bucureşti, Volumul I,
p. 381.
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ameninŃarea teroristă, biologică, chimică, nucleară, radiologică, militară
nonconvenŃională, de tip guerilă, spaŃială, electronică, cibernetică, politică, socială,
economică, financiară, comercială, ecologică, ştiinŃifică şi tehnologică, prin
înşelare, informaŃională, psihologică, mediatică, propagandistică, imagologică,
simbolică, culturală, religioasă, civilizaŃională, legislativă, morală, infracŃională,
genetică, psihotronică, geofizică, precum şi cea combinată.
În opinia Madeleinei Albright, noile ameninŃări neconvenŃionale la adresa
AlianŃei Nord-Atlantice sunt următoarele: "Terorismul transfrontalier, traficul de
arme, droguri şi fiinŃe umane, statele-problemă care au în dotare arme de distrugere
în masă, securitatea energetică, inclusiv apărarea infrastructurilor energetice şi a
zonelor şi căilor de tranzit importante, prevenirea şi detectarea atacurilor
informatice (documentul citează ca posibile surse forŃele armate şi serviciile de
informaŃii externe, crima organizată, grupările teroriste sau extremiste)."3
Înaintea redactării documentului, NATO s-a angajat să "creeze condiŃiile
pentru o lume fără arme nucleare", dar aceste angajamente nu impun ca AlianŃa să
renunŃe încă la aceste arme "atâta timp cât vor exista arme nucleare în lume"4,
deoarece, forŃele nucleare oferă "garanŃia supremă" pentru securitate, cu toate că
unele condiŃii pentru recurgerea la armele de nimicire în masă sunt "extrem de
improbabile".
NATO duce o politică de reducere a numărului şi rolului armelor nucleare
şi, totodată, de dezvoltare a unor planuri pentru viitoarele controale de armament şi
discuŃii bilaterale cu Rusia.
La prima vedere poate părea curios că am inclus în cadrul ameninŃărilor
neconvenŃionale şi armele de nimicire în masă, care au fost pe toată durata
războiului rece baza puterii militare a celor două superputeri, U.R.S.S. şi S.U.A.5
Dar, după sfârşitul războiului rece armele nucleare şi-au pierdut din ce în ce mai
mult rolul principal în afirmarea poziŃiei de lider strategic al marilor puteri, cât şi
pe acela de asigurare a stabilităŃii mondiale. În prezent însă armele de nimicire în
masă devin din ce în ce mai accesibile şi pentru alte state decât pentru marile
puteri, ba chiar şi pentru unele organizaŃii/grupări teroriste, cum este cazul sectei
Aum din Japonia, care a utilizat gaz sarin în metroul din Tokio. În consecinŃă,
armele de nimicire în masă au devenit o ameninŃare neconvenŃională.
La fel ca alte tehnologii, periculoase sau benefice, tehnologiile biochimice
s-au răspândit din ce în ce mai mult, pe măsură ce economia s-a globalizat şi s-a
integrat la nivel regional şi global. De aceea, orice stat, dar în primul rând cele
3

Alexandru Grumaz, Decizii cruciale, Observatorul Militar nr. 48 (1081), din 1-7 decembrie 2010,
p.14.
4

Ibidem.

5

Teodor Frunzeti, op. cit., p. 151.
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puternic dezvoltate devin din ce în ce mai vulnerabile la atacuri cu arme biologice
şi chimice, ce pot fi executate nu numai prin utilizarea unor rachete cu rază lungă
de acŃiune, ci şi prin folosirea unor mijloace clandestine. Dintre aceste două
categorii de arme de nimicire în masă, armele biologice prezintă gradul de
periculozitate cel mai ridicat, comparabil cu cel al armelor nucleare. De exemplu,
10 kilograme de antrax provoacă un efect letal la fel de mare ca o încărcătură
nucleară de 10 kilotone şi sunt mult mai ieftine, uşor de operaŃionalizat şi de
transportat. Armele chimice erau lovituri destinate în primul rând pentru a fi
folosite împotriva unor obiective militare. Sunt şi excepŃii, pe lângă cazul sectei
Aum, armele chimice au fost utilizate de armata iraqiană în anii optzeci, în războiul
împotriva Iranului, uneori însă nu împotriva obiectivelor militare, ci împotriva
populaŃiei civile. Armele biologice pun în pericol atât personalul militar, cât şi
populaŃia civilă, în rândul căreia pierderile pot fi deosebit de mari. 6
Armele de nimicire în masă sunt considerate de unele state angajate în
conflicte locale ca o soluŃie pentru a obŃine o victorie decisivă în situaŃia în care
utilizarea acŃiunilor militare convenŃionale nu ar asigura succesul. ÎnŃelegerile
internaŃionale între marile puteri (ori între statele deŃinătoare de arme nucleare) de
a nu folosi primele astfel de mijloace ar putea determina anumite state să utilizeze
arme chimice şi biologice, ignorând posibilitatea unor represalii nucleare. De
aceea, una dintre problemele cu care se confruntă astăzi statele posesoare de
mijloace nucleare este de a stabili dacă se poate răspunde cu o lovitură nucleară
unui atac cu arme biologice sau chimice. Pe vremea războiului rece, când cele două
superputeri aveau stabilite Ńintele ce urmau a fi lovite cu încărcături nucleare pe
teritoriul celeilalte, prima lovitură nucleară, indiferent din ce parte ar fi pornit, ar fi
declanşat un cataclism nuclear. 7
Se consideră că astăzi o lovitură nucleară de răspuns la un atac biologic sau
chimic ar putea provoca un alt atac biologic ori chimic, uneori un atac nuclear. De
aceea în zilele noastre, puterile nucleare iau în considerare, din ce în ce mai serios,
posibilitatea unei lovituri nucleare de răspuns la un atac cu alt tip de arme de
nimicire în masă, considerând această soluŃie drept o formă de descurajare a
utilizării oricărui tip de arme de nimicire în masă.8
Încă din perioada de trecere de la era nucleară la cea informaŃională,
moment marcat de sfârşitul războiului rece, în Statele Unite au fost dezbateri
furtunoase atât pe plan intern, cât şi cu aliaŃii săi, precum şi în cadrul comunităŃii
internaŃionale, privind strategia sa nucleară. DiscuŃiile şi analizele se refereau la
categoriile de armament ce trebuiau dezvoltate şi desfăşurate, la caracteristicile
6
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vectorilor purtători şi la Ńintele potenŃiale cât şi la relaŃia dintre doctrina de utilizare
a armelor nucleare şi politica declarată public privind utilizarea armelor nucleare.
Ulterior, aceste dezbateri au fost focalizate în special pe problema privind
avansarea discuŃiilor de reducere a forŃelor nucleare.
Timp de cincizeci de ani, S.U.A. au desfăşurat o multitudine de forŃe
nucleare strategice bazate pe trei tipuri de vectori: rachete balistice
intercontinentale; rachete balistice lansate de pe submarine; bombardiere strategice.
În timpul Războiului Rece, S.U.A. a avut în stare de alertă aproximativ 12.000 de
capete nucleare pe aproximativ 2.000 de vectori, pentru a preîntâmpina o primă
lovitură nucleară din partea U.R.S.S. Totodată, faŃă de aceste forŃe strategice,
S.U.A. aveau desfăşurate forŃele nucleare tactice în Germania şi alte state
N.A.T.O., ajungându-se ca în Europa să fie mai mult de 7.000 de capete nucleare.
AlianŃa a adoptat conceptul „ripostei flexibile”, adică voinŃa de a folosi orice nivel
necesar de utilizare a forŃei pentru a înfrânge o agresiune nucleară. Strategia
nucleară a S.U.A. în Europa s-a schimbat odată cu îmbunătăŃirea relaŃiilor dintre
Statele Unite şi U.R.S.S., după ce Mihail Gorbaciov a preluat conducerea în 1985.
Peste doi ani, cele două superputeri au semnat Tratatul referitor la forŃele nucleare
cu rază medie de acŃiune din Europa, care a eliminat complet de pe continentul
nostru armele nucleare cu o rază de acŃiune între 500 şi 5.500 km. După
dezintegrarea U.R.S.S., în 1991, Statele Unite au restructurat rolul şi misiunile
forŃelor sale nucleare, adaptându-se noilor realităŃi strategice. Nivelul forŃelor
nucleare strategice desfăşurate a fost limitat de prevederile tratatului START I,
semnat în 1997 de preşedinŃii Bush şi Gorbaciov. Tratatul s-a aplicat din anul 2001
şi deşi prevedea atingerea aceluiaşi nivel al forŃelor nucleare desfăşurate pentru
ambele părŃi, totuşi unii specialişti apreciau că el asigura un avantaj al S.U.A., din
cauza unei pregătiri superioare a forŃelor sale, precum şi a deteriorării
echipamentului şi moralului celor ruse. Conform afirmaŃiilor reprezentanŃilor
FederaŃiei Ruse, armele nucleare şi, în primul rând, forŃele nucleare strategice joacă
un rol major în definirea statutului Rusiei de mare putere.
În anul 1994, la iniŃiativa preşedintelui Bush, doctrina de utilizare a
armelor nucleare ale S.U.A. a fost modificată astfel: s-au înlăturat misiunile
prestabilite forŃelor nucleare şi, de asemenea, s-au eliminat scenariile considerate
posibile pentru declanşarea loviturilor nucleare; s-a stabilit ca armele nucleare vor
juca un rol mai mic decât oricând după inventarea lor pentru asigurarea securităŃii
naŃionale a S.U.A.; armelor nucleare ale S.U.A. nu li s-au mai stabilit Ńinte reale;
bombardierele strategice ale S.U.A. au fost scoase din starea de alarmă
permanentă; multe dintre submarinele dotate cu arme nucleare patrulează acum în
stare de "alarmă modificată"; s-au luat măsuri pentru reducerea continuă a
cheltuielilor destinate forŃelor nucleare strategice; s-a diminuat drastic numărul
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armelor nucleare bazate la sol, astfel încât în 1997, în Europa, se mai aflau doar
câteva sute de asemenea mijloace, faŃă de 7.000 în momentul de maximă încordare
a relaŃiilor est-vest; toate armele nucleare nestrategice, incluzând rachetele de
croazieră, minele nucleare şi torpilele, au fost scoase din dotarea navelor de
suprafaŃă, a submarinelor cu destinaŃie generală şi a aviaŃiei marinei militare
neambarcate pe portavioane; s-a diminuat numărul total al armelor nucleare cu cca
60% în anul 1997, faŃă de 1988. Pe categorii de arme nucleare, reducerea a fost de
90% la armele nestrategice şi de 47% la cele strategice; s-a redus continuu numărul
capetelor nucleare, astfel încât până la jumătatea anului 1997 aproape 10.000 de
capete nucleare de toate tipurile au fost dezactivate.9
Începând din 1993 S.U.A. au scos din arsenalul strategic 225 de tone de
material fisionabil şi l-au plasat în condiŃii de securitate, sub controlul AgenŃiei
InternaŃionale pentru Energie Atomică. În anul 1997 preşedintele Clinton a emis o
directivă prezidenŃială ce a reafirmat triada forŃelor strategice necesare S.U.A., dar
a stabilit că nu vor fi luate măsuri de răspuns prin lovituri nucleare faŃă de o
agresiune decât după ce o lovitură nucleară inamică va fi detonată pe teritoriul
S.U.A. Această directivă reafirma că S.U.A. nu vor utiliza primele arma nucleară
într-un eventual conflict, exceptând situaŃia în care statul ce ar ataca S.U.A. ar
deŃine capacităŃi nucleare ori ar fi în alianŃa cu o putere nucleară sau nu ar respecta
tratatul de neproliferare a armamentului nuclear. De asemenea, aceeaşi directivă
permite Statelor Unite să folosească arma nucleară ca răspuns la un atac cu
mijloace biologice sau chimice.
Structura forŃelor nucleare strategice ale S.U.A. a fost determinată de
prevederile Tratatului START I şi apoi de cele ale Tratatului START II, ratificat de
S.U.A. în 1996. Tratatul START I prevede o reducere a numărului de capete
nucleare la maxim 6.000 pentru fiecare parte. Prin aplicarea Tratatului START II,
numărul capetelor nucleare strategice s-ar reduce la 3.000-3.500. Tratatul START
III vizează o reducere a numărului capetelor nucleare la nivelul de 2.000-2.500
pentru fiecare parte. Efectul aplicării tuturor acestor măsuri de control al
armamentului va fi o reducere severă a arsenalului nuclear american şi rusesc.
Rusia a trecut printr-un proces similar de reducere a forŃelor sale nucleare.
Atât timp cât relaŃiile dintre S.U.A. şi Rusia vor rămâne bazate de ambele părŃi pe
intenŃii paşnice şi vor avea drept scop cooperarea reciproc avantajoasă, forŃele
nucleare strategice ale ambelor state vor putea fi reduse ca urmare atât a
negocierilor în cadrul măsurilor de control al armamentelor, cât şi ca urmare a unor
măsuri unilaterale. Rusia, deşi menŃine un extins arsenal nuclear, nu are capacitatea
financiară să suporte modernizarea acestuia. Pe măsură ce sistemele de armament
9
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stocate vor atinge durata maximă de exploatare admisă, ele nu vor putea fi înlocuite
în ritmul necesar, astfel încât peste zece ani abia 1/3 din totalul vectorilor vor mai fi
în stare operaŃională. Rusia şi celelalte state apărute prin dezintegrarea U.R.S.S se
confruntă cu problema securităŃii instalaŃiilor militare şi a materialului nuclear după
dezafectarea lor, acestea fiind foarte vulnerabile faŃă de activitatea grupurilor
crimei organizate. Există de asemenea indicii referitoare la deteriorarea stării
tehnice a sistemului rusesc de detectare şi alarmare în cazul unui atac cu rachete.
China şi-a amplificat continuu puterea nucleară în anii de după Războiul
Rece. În anul 1997, China avea 17 instalaŃii de lansare a rachetelor balistice
intercontinentale, dintre care 7 de tip CSS - 4 ce pot utiliza focoase multiple (deci
cu mai multe capete de luptă) şi 10 de tipul mai vechi CSS-3 cu un singur focos.
China dispunea şi de un submarin dotat cu 12 rachete intercontinentale CSS - N- 3
şi probabil cu 70 de rachete cu rază medie de acŃiune. Politica Chinei în privinŃa
perfecŃionării programului nuclear militar este orientată spre dezvoltarea rachetelor
balistice intercontinentale. China a achiziŃionat din Rusia tehnologie militară
perfecŃionată de tip SS - 18 şi SS - 19. Asia este continentul cu cele mai multe state
care aspiră să devină puteri nucleare. Dacă în Europa există o mare concentrare de
arme nucleare ale Rusiei, S.U.A., FranŃei şi Angliei, cel puŃin acestea se supun
unor reguli şi proceduri stricte şi bine cunoscute care să evite un conflict nuclear
prin accident sau printr-o decizie eronată. În Asia, atât în Orientul Mijlociu, cât şi
în Extremul Orient, există state ce aspiră la supremaŃie regională, existând pericolul
ca ambiŃiile acestora să fie susŃinute prin recursul la arsenalul nuclear. Iran
întreprinde cercetări nucleare şi posedă şi vectorii necesari spre a utiliza muniŃie
nucleară. India şi Pakistan nu numai că posedă arme nucleare, dar le-au şi testat în
anul 1998, escaladând o criză ce durează încă din 1947 şi care ciclic se acutizează.
Coreea de Nord şi-a dezvoltat un arsenal nuclear capabil să provoace îngrijorare nu
numai Coreei de Sud, dar chiar şi Japoniei, ce s-a simŃit direct ameninŃată de
experienŃele pe care această Ńară le-a desfăşurat în cursul anului 1998, inclusiv prin
testarea unor rachete cu rază medie de acŃiune, deşi programul nuclear nordcoreean a fost îngheŃat în anul 1994, pe baza unui acord încheiat cu S.U.A. Coreea
de Nord posedă două tipuri de rachete: No Dong cu bătaie de 1.000 km şi Taepo
Dong cu bătaie de aproximativ 2.000 km.
Adrian Novac de la HotNews.ro îl citează pe Bruce Bennett, Rand
Corporation: „SUA n-ar ataca Coreea de Nord decât în cazul în care conflictul se
înteŃeşte” şi în continuare face următoarele precizări: "Nu pot să prevăd ce vor face
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Statele Unite, dar mă îndoiesc că vor lua, chiar şi numai în considerare, la modul
serios, un atac militar împotriva Coreei de Nord, cu excepŃia cazului în care situaŃia
se agravează", a afirmat pentru HotNews.ro, Bruce Bennett, expert pe probleme de
apărare la Rand Corporation, un think tank extrem de influent în Statele Unite.
Specialistul în probleme coreene este de părere că regimul de la Phenian ar putea să
folosească arma nucleară împotriva Sudului, lucru care ar provoca sute de mii de
morŃi şi distrugeri considerabile în Seul.”10
Coreea de Nord nu vrea să renunŃe la programul nuclear în schimbul unui
ajutor economic promis recent de Statele Unite ale Americii.
SUA, Rusia, China, Japonia şi Coreea de Sud au dus tratative cu
Phenianul, în anul 2009, dar acestea au fost sistate, nu numai din cauza testelor
efectuate cu rachetele nord-coreene, ci şi a continuării programului de îmbogăŃire a
uraniului folosit pentru focoasele nucleare. Regimul comunist al Coreei de Nord
foloseşte astăzi ameninŃarea şi înarmarea nucleară în scopul menŃinerii puterii cu
orice preŃ11. Ca urmare, Barack Obama, preşedintele SUA, a declarat că Statele
Unite vor apăra Coreea de Sud împotriva oricărei agresiuni a Coreei de Nord, chiar
şi împotriva unei agresiuni neconvenŃionale.
Orientul Mijlociu reprezintă cea mai activă şi periculoasă sursă de terorism
a lumii, iar în ultimii ani Ńinta predilectă a terorismului a constituit-o cetăŃenii,
bunurile şi interesele S.U.A., dar şi cele ale statului Israel, chiar pe propriile
teritorii naŃionale. Există şi alte zone cu activitate teroristă intensă, precum Algeria,
Egipt, Cecenia, Spania, Marea Britanie, Irlanda de Nord, Bosnia-Hertzegovina şi în
Kosovo, Turcia şi Grecia. ExistenŃa şi proliferarea terorismului au provocat
îngrijorare în mediul politic şi au ridicat problema întăririi şi eficientizării luptei
împotriva acestui flagel al lumii. Unii specialişti se referă la terorism ca la o nouă
formă de război, dar noi apreciem că terorismul nu este ceva nou şi nici o nouă
formă a războiului, ci este altceva decât războiul, deoarece utilizează forme şi
procedee de acŃiune ilegale, atât prin selecŃionarea Ńintelor, cât şi a mijloacelor,
personalului utilizat, nerespectând normele aplicabile în conflictele armate şi
folosind cu perfidie ceea ce este ilegal. De aceea, încercarea de a combate
terorismul numai prin mijloace militare reprezintă, în opinia noastră, o "misiune
aproape imposibilă". Terorismul nu este aşadar o problemă pur militară, ci una
10
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politică, socială şi economică. InstituŃia militară nu a fost înfiinŃată şi destinată
combaterii terorismului, dar anumite structuri militare pot participa la lupta
antiteroristă, fără însă a deŃine rolul principal în aceasta. De aceea, organismul
militar ar trebui să-şi concentreze eforturile în primul rând pe protecŃia forŃelor şi
mijloacelor proprii. Faptele demonstrează că nu există o soluŃie exclusiv militară a
terorismului, existând suficiente exemple în acest sens:
• eşecul forŃelor de apărare ale Israelului, cea mai puternică forŃă militară
din Orientul Mijlociu, de a preveni atentatele cu bombe săvârşite pe teritoriul
Israelului de către membri ai mişcării islamice de rezistenŃă Hamas, atacuri
săvârşite, în special, împotriva populaŃiei civile; imposibilitatea stopării revoltei
palestiniene Intifada şi prevenirii atacurilor cu rachete executate de pe teritoriul
Libanului de către guerila proiraniană Hezbolah (Hizballah) împotriva unor
localităŃi din nordul Israelului, din timpul operaŃiei israeliene Fructele Mâniei, din
Liban (1996);
• imposibilitatea armatei britanice de a descuraja Armata Republicană
Irlandeză/mişcarea extremistă catolică (ce luptă pentru independenŃa Ulsterului) de
a întreprinde atacuri teroriste nu numai în Irlanda de Nord, dar şi pe teritoriul
Angliei;
• incapacitatea S.U.A. de a preveni ori pedepsi atacurile teroriste împotriva
corpului expediŃionar american de la Beirut în 1982, asupra trupelor staŃionate în
Dhahran, în Arabia Saudită în 1991 ori contra ambasadelor S.U.A. din Kenya şi
Tanzania, în 1998.
Departamentul Apărării al S.U.A. definea terorismul drept "utilizarea
premeditată a violenŃei ori a ameninŃării cu aceasta în scopul inoculării
sentimentului de teamă, cu intenŃia de a constrânge ori intimida guvernul şi
întreaga societate, în scopul îndeplinirii unor obiective în general de natură politică,
religioasă ori ideologică".12 Această definiŃie nu este însă acceptată de unii analişti
ai fenomenului, ceea ce înseamnă că una dintre cele mai importante probleme este
definirea terorismului sau a limitelor între care o anumită activitate sau acŃiune este
considerată terorism.
Prin utilizarea termenului de terorism în mod nediscriminatoriu se falsifică
statisticile şi se ajunge la confuzii prin faptul că înŃelegerea specificităŃii
terorismului şi a modalităŃilor de combatere a acestuia devin mai dificile. În
practică, terorismul este definit doar în general, ceea ce face ca orice act de violenŃă
să poată fi considerat terorism. Dificultatea apare, în primul rând, de la partea care
defineşte terorismul pentru că o acŃiune pe care una dintre părŃile implicate o
12
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defineşte drept terorism poate fi considerată de partea oponentă drept lupta pentru
libertate. Astfel, statul Israel acuză mişcarea Hezbolah (Partidul lui Allah) din
Liban ca fiind o organizaŃie teroristă, din cauza atacurilor pe care le întreprinde
împotriva militarilor israelieni în zona ocupată de Israel, în sudul Libanului. Cu
toate acestea, corespunzător unei interpretări rezonabile a legilor internaŃionale,
atacurile executate de Hezbolah sunt legale.13 Cucerirea, ca metodă de a obŃine
dreptul de posesie a unui teritoriu, este interzisă de Carta O.N.U. În plus,
"Protocolul AdiŃional la ConvenŃia de la Geneva", din 12 august 1949 şi
documentul "Referitor la protecŃia victimelor conflictelor armate internaŃionale",
din 8 iunie 1977, dau legitimitate conflictelor în care "popoarele luptă împotriva
dominaŃiei coloniale, ocupaŃiei străine şi regimurilor rasiste, în exercitarea
dreptului lor la autodeterminare, aşa cum se află înscris în Carta O.N.U. şi în
DeclaraŃia referitoare la principiile dreptului internaŃional cu privire la relaŃiile de
prietenie şi cooperare între state în concordanŃă cu Carta O.N.U.".14
În conformitate cu definiŃiile de mai sus, atacurile Hezbolah nu sunt acte
de terorism, ci război de guerilă. Acelaşi raŃionament se poate aplica şi atacurilor
palestiniene împotriva forŃelor militare ale Israelului şi a aşezărilor israeliene de pe
malul de vest al Iordanului şi din Fâşia Gaza, palestinienii opunându-se unei
ocupaŃii ilegale. Atacurile palestiniene împotriva cetăŃenilor civili israelieni ca şi a
obiectivelor civile de pe teritoriul propriu-zis al Israelului pot fi însă considerate,
fără dubii, drept acte de terorism.15
Terorismul este un înlocuitor al războiului, dar nu sinonim cu acesta.
AcŃiunile teroriste au un preŃ mult mai redus decât operaŃiile militare, uneori gradul
de risc necesar de acceptat fiind, de asemenea, mai redus (rareori guvernele
diverselor state sunt acuzate de activităŃi teroriste, ci mai degrabă diverse
organizaŃii, mai mult sau mai puŃin autonome). Terorismul conferă celor slabi o
mare putere de lovire a unor state, chiar şi a celor mai puternice. OrganizaŃiile
teroriste au o serie de avantaje comparativ cu forŃele militare: surpriza în acŃiune; o
zonă de operaŃii, în general, strict determinată; o foarte bună cunoaştere a zonei de
operaŃii; una sau mai multe baze logistice în interiorul zonei lor de operaŃii, de cele
mai multe ori în foarte bune condiŃii de conspirativitate şi deci greu de reperat şi
distrus de forŃele de ordine sau de cele militare; un sistem de comunicaŃii simplu şi
eficient la distanŃă mică; autonomie, ori chiar independentă acŃională. Totodată,
doctrina de acŃiune a organizaŃiilor teroriste este asemănătoare, fiind axată pe
acŃiuni cu caracter activ şi ofensiv. În conformitate cu această doctrină, teroriştii
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determină Ńintele (natura acestora), le identifică şi apoi stabilesc cum, când şi unde
să fie acestea atacate. 16
De regulă, organizaŃiile teroriste atacă obiective nepregătite, chiar lipsite
de apărare şi capacitate de ripostă. Ele evită angajamentele decisive şi execută
loviturile prin surprindere şi în timp foarte scurt, părăsind apoi zona de acŃiune
înainte ca autorităŃile să poată răspunde. Teroriştii pot îndeplini o gamă largă de
obiective: constrângere, represalii sau răzbunare, din raŃiuni de religie sau crima
organizată şi propaganda, inclusiv prin mass-media. Chalmers Johnson consideră
că există patru tipuri principale de terorism:
• etnic (inclusiv activităŃile motivate religios, lingvistic, separatism
regional şi altele;
• naŃionalism (mişcări iredentiste şi anticoloniale);
• ideologic (incluzând mişcările anarhiste, grupările radicale de
extremă stânga sau extremă dreapta);
• patologic – grupări ce atacă Ńinte publice în mod aparent din raŃiuni
personale.
Scopurile şi obiectivele teroriste în Orientul Mijlociu sunt în primul rând
religioase, etnice şi naŃionaliste.
În teritoriile palestiniene ocupate de Israel, terorismul este îndreptat
împotriva statului Israel şi are o motivaŃie religioasă. În Liban terorismul este
religios, anti-ocupaŃie, anti-Israel şi îndreptat împotriva civilizaŃiei occidentale. În
Egipt şi Algeria este de asemenea religios, antiguvemamental şi antioccidental. În
regiunea Golfului Persic terorismul este antiamerican şi antioccidental, apoi
antiguvemamental şi religios. În teritoriile locuite de populaŃia kurdă (ceea ce ar fi
trebuit să fie Kurdistan, dacă acordurile încheiate în urma Primului Război Mondial
ar fi fost respectate) terorismul este în primul rând naŃionalist, îndreptat în special
împotriva Turciei şi Iraqului şi, în mult mai mică măsură, împotriva Siriei ori
Iranului.
În Europa există două tipuri de terorism: terorism autohton, ca în Spania –
promovat de gruparea extremistă bască ETA., sau Irlanda de Nord – promovat în
principal de Armata Republicană Irlandeză, I.R.A., dar şi de grupările extremiste
protestante; a doua categorie de terorism poate fi denumită de import, organizaŃiile
din această categorie mutând pe teritoriul altor Ńări propriile probleme, aşa cum de
exemplu a procedat Partidul Muncitorilor din Kurdistan (P.K.K.) care luptă prin
mijloace teroriste împotriva Turciei, nu numai pe teritoriul acestei Ńări, dar chiar şi
în Germania, unde este foarte activă.
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CapacităŃile militare convenŃionale sunt ineficace pentru a preveni sau a
anihila terorismul. Asimetria este principala cale spre eficacitatea acŃiunilor
teroriste. Terorismul foloseşte grupurile cu mijloace puŃine şi ieftine pentru a ataca
cu succes forŃe mai mari sau mai puternice pe care nu le-ar putea angaja într-o
acŃiune militară de tip clasic. Practic, o singură persoană, ce deŃine suficiente
resurse materiale, ce are suficientă imaginaŃie şi cunoştinŃele necesare, poate
desfăşura activităŃi sau acŃiuni teroriste. ForŃa militară nu poate descuraja, prin ea
însăşi, terorismul, care s-a dezvoltat tocmai ca un răspuns la acŃiunile puterii de
stat. Liderii religioşi asigură conducerea ideologică şi îndrumarea, ori cel puŃin
influenŃează procesul de stabilire a Ńintelor multora dintre organizaŃiile teroriste
islamice. Aceşti lideri iau poziŃie publică şi condamnă pe cei percepuŃi ca inamici
ai grupării religioase respective, chiar în timpul slujbelor religioase, ceea ce pare a
încuraja şi impulsiona activităŃile teroriste. IndicaŃiile date pot fi suficient de vagi
pentru a nu constitui o probă în faŃa justiŃiei, lăsând însă pe terorişti să interpreteze
mesajele.
În ultimii ani s-a produs o schimbare în ceea ce priveşte activitatea
grupărilor teroriste din Orientul Mijlociu, ori numai bazate, în această regiune.
Dacă în deceniile şapte şi chiar opt organizaŃiile teroriste erau de orientare laică şi
marxistă, astăzi ele sunt bazate pe ideologia islamică de orientare fundamentalistă.
PuŃine dintre grupările seculare teroriste mai supravieŃuiesc astăzi.
După dezintegrarea Iugoslaviei, mujahedinii au putut fi întâlniŃi în Bosnia,
luptând de partea musulmanilor bosniaci şi în insurecŃia anti-sârbă din Kosovo,
luptând în acelaşi timp pentru reislamizarea Albaniei. Grupurile teroriste religioase,
în schimb, consideră că au ,,o misiune divină de îndeplinit" şi că violenŃa practicată
este necesară şi justificată din punct de vedere moral. Uciderea "inamicilor lui
Dumnezeu" (Allah) devine ,,o poruncă din partea divinităŃii". În deceniile şapte,
opt şi nouă ale secolului XX, organizaŃiile teroriste seculare de orientare marxistă
erau organizate pe baza unei structuri funcŃionale ierarhice, destinată să asigure
planificarea, organizarea, conducerea operaŃiilor, controlul, logistica, recrutarea
noilor adepŃi şi propaganda necesare. Structurile de acest tip erau asemănătoare cu
structurile ierarhice militare şi erau vulnerabile faŃă de acŃiunile instituŃiilor militare
ale statelor respective. Astăzi, grupările islamice, dar şi alte organizaŃii teroriste,
utilizează structuri celulare, cu un număr redus de persoane, constituite ad-hoc,
destul de independente şi care se autosusŃin din punct de vedere logistic. Aceste
structuri celulare asigură o securitate sporită împotriva acŃiunilor serviciilor de
siguranŃă şi informaŃii, deoarece orice membru al reŃelei teroriste nu poate cunoaşte
şi nici identifica decât câŃiva membri. Organizarea şi ierarhia în cadrul grupurilor
este nemilitară, fiind posibil ca un grup să nu aibă un lider, iar deciziile să fie luate
în mod colectiv. Identificarea autorilor unor atentate teroriste şi stabilirea
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responsabilităŃii pentru acestea sunt deseori dificile, deoarece multe grupuri
teroriste mici îşi declară apartenenŃa la o grupare de obicei bine cunoscută şi
mediatizată. În aceste situaŃii membrii grupului ce-şi declară apartenenŃa ar putea
să nu se cunoască personal cu cei ce fac parte din organizaŃiile la care ei aderă.
OrganizaŃiile mai mari consideră că au de câştigat din această „afacere”, deoarece
rămân mai mult timp în centrul atenŃiei mass-media. În atacurile lor utilizează
tactici simple, iar armele preferate sunt bombele. Teroriştii preferă loviturile uşor
de îndeplinit şi simple. Din 1968 până în 1993, atentatele cu bombă au constituit
aproximativ 50% din totalitatea atacurilor teroriste, iar atacurile asupra unor
instalaŃii utilizând arme de foc portative au reprezentat 22% (deturnările de
aeronave şi nave 12%, asasinatele 6%, iar răpirile de persoane 1%). Dar în atacurile
teroriste din 11 septembrie 2001 asupra unor obiective din SUA organizaŃiile
teroriste au trecut la transformarea unor avioane de transport pasageri în adevărate
rachete de croazieră.
Astăzi există o probabilitate crescută ca organizaŃiile teroriste să utilizeze
armele de nimicire în masa – biologice, chimice ori chiar nucleare, deşi pentru
aceste misiuni este necesară utilizarea tehnologiei sofisticate, ceea ce nu posedă
încă cele mai multe dintre organizaŃiile teroriste.
Aşa cum au demonstrat atacurile cu gaz sarin puse la cale în metroul din
Tokyo de către secta japoneză Aum Shinrikyo, armele chimice sunt deja prima
armă din categoria celor de distrugere în masă, utilizate de terorişti. Bombele şi
armele de foc portative, incluzând rachetele antitanc şi antiaeriene şi aruncătoarele
antitanc reactive, vor rămâne însă armele de predilecŃie pentru grupările teroriste,
acestea fiind mult mai ieftine şi mult mai uşor de procurat decât alte sisteme de
armament şi armele de nimicire în masă. Există astăzi multe locuri de pe glob în
zonele de conflict din fosta UR.S.S., spaŃiul ex-iugoslav, Albania, Afganistan, Iraq,
Mexic şi foarte multe state din Africa unde a achiziŃiona armament, muniŃie şi
exploziv este mult mai uşor decât a achiziŃiona hrană sau materiale sanitare.
Costurile teroriştilor sunt în general reduse şi, în plus, ei nu întâmpină
greutăŃi în procurarea armelor de care au nevoie. Un raport al F.B.I. ne dezvăluie că
bomba utilizată în atentatul de la World Trade Center, din New York, a fost
similară cu cea folosită în atentatul ce a distrus clădirea federală din Oklahoma
City, fiind fabricată prin amestecul unor îngrăşăminte chimice (azotat de amoniu)
cu motorină, materiale uşor de procurat şi având un cost foarte redus.
Aşa cum s-a demonstrat în Somalia şi apoi în Albania şi în Kosovo,
dezarmarea populaŃiei locale poate fi o misiune aproape imposibilă. Dacă teroriştii
au de partea lor simpatia populaŃiei locale, sprijinul din partea acesteia va continua.
Misiunile tradiŃionale, dotarea şi doctrina de întrebuinŃare în luptă şi de pregătire a
unităŃilor şi subunităŃilor de cercetare la eşaloanele tactice sunt inadecvate şi de
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puŃin folos în lupta împotriva terorismului. PosibilităŃile de apreciere a capacităŃii
de acŃiune a organizaŃiilor teroriste de către instituŃiile specializate ale statelor sunt
reduse întrucât ele nu pot identifica ameninŃările teroriste, deoarece în multe cazuri
acestea sunt reprezentate de nu mai mult de câteva arme de foc şi câteva kilograme
de exploziv. Aşa, de pildă, nici una din instituŃiile de siguranŃă naŃională
americane, atât federale, cât şi locale, nu au identificat intenŃiile şi pregătirile în
vederea atentatului cu bombă de la Oklahoma City.
În concluzie, apreciem că o manieră adecvată de soluŃionare a problemei
intenŃiilor grupurilor teroriste este aceea a identificării grupurilor şi intenŃiilor
acestora şi a concentrării mai puŃin asupra mijloacelor, a armamentului utilizat de
acestea. De aceea, structurile de protecŃie şi siguranŃă ar trebui să descopere
oportun traficu1 de armament şi exploziv în cantităŃi foarte mici, grupările şi
forŃele politice ce se află în spatele structurilor teroriste şi le acordă sprijin, să
înŃeleagă repede obiectivele şi scopurile teroriştilor, să monitorizeze persoanele şi
grupurile radicale şi să evalueze influenŃa şi impactul grupărilor religioase şi a
liderilor acestora. Din păcate, practica a dovedit că evaluarea corectă a unor cursuri
de acŃiune a structurilor teroriste nu a fost niciodată punctul tare al structurilor de
informaŃii militare în nici o Ńară a lumii. Culegerea de informaŃii specializate în
combaterea terorismului este axată, în principal, pe utilizarea surselor umane de
culegere a informaŃiilor şi mult mai puŃin pe cele specifice erei informaŃionale,
fiind în mare măsură asociată cu organele poliŃieneşti. De multe ori, problema
combaterii terorismului este dificilă pentru statele ce combat criminalitatea
transfrontalieră, deoarece, statele nu sunt dispuse să permită unor puteri străine să
acŃioneze fără restricŃii pe teritoriul lor naŃional.
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Pe data de 12 noiembrie 2010, şeful
Statului Major General, domnul amiral
dr. Gheorghe Marin, a acordat premiul I
al
revistei
Gândirea
Militară
Românească
domnilor:
generallocotenent prof. univ. dr. Teodor
Frunzeti, general (r) prof. univ. dr.
Mircea Mureşan şi general de brigadă (r)
dr. cs1 Gheorghe Văduva, pentru lucrarea
„Război şi haos”, contribuŃie de excepŃie
la îmbogăŃirea patrimoniului teoretic al
ştiinŃei militare naŃionale.
Cele trei personalităŃi ale gândirii militare
româneşti, despre care nu se poate vorbi
decât la superlativ, şi-au adunat ideile,
cuvintele, convingerile şi îndoielile şi au
elaborat o carte de cultură militară.
Lucrarea, apărută în Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, în anul
2009, tratează fenomenul război prin prisma realităŃilor istorice şi
geopolitice.
„Război şi haos” este prima lucrare de acest gen din literatura
noastră militară, care pune o întrebare fundamentală a conflictualităŃii
armate a secolului XXI: "Este oare posibil ca războiul să iasă din propriile
sale principii şi să se rătăcească în imensele lanŃuri ale desfăşurărilor
haotice?" Încă din primele rânduri, autorii formulează o serie de interogaŃii
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tranşante: „Managementul războiului – care se pare că, în epoca noastră, a
atins formele cele mai cutezătoare şi mai eficiente, aproape perfecte, ale
relaŃiei conducere-acŃiune şi ale raportului planificare-execuŃie – va deveni
un management al haosului, adică un management haotic? În ce va consta,
de fapt, războiul din perspectiva tendinŃei sistemelor şi proceselor spre
evoluŃii şi desfăşurări imprevizibile şi chiar haotice? În ieşirea lui din
limitele voinŃelor care se confruntă? În ieşirea lui din principii? În
imposibilitatea prevederii efectelor? În evoluŃia spre haos a cauzelor,
determinărilor şi desfăşurărilor? În haosul intereselor şi politicilor pe care el,
războiul, le exprimă şi le pune totdeauna în operă? Adică în haosul societăŃii
omeneşti? Sau în şi prin toate acestea la un loc?”
În scopul elaborării unor răspunsuri la aceste numeroase întrebări,
autorii apelează la procesele complexe ale cunoaşterii. În general, afirmă ei,
există o ruptură între universul cunoaşterii şi cel al războiului, chiar dacă
războiul face parte din acŃiunea umană, care fără o cunoaştere temeinică a
domeniului de intervenŃie înseamnă, de regulă, hazard, aventură şi
iresponsabilitate. Războiul, scriu ei, nu este definit ca iresponsabilitate, ci ca
modalitate de a pune în aplicare o anumită politică prin mijloace violente, ca
modalitate de deblocare a situaŃiei strategice, dar şi ca formă umană a
conflictualităŃii planetei şi Universului.
În opinia autorilor, procesul cunoaşterii clarifică multe lucruri,
înlătură multe nedeterminări şi creează multe certitudini, dar, în acelaşi
timp, evidenŃiază o mulŃime din ce în ce mai complexă şi mai extinsă de
incertitudini, de lucruri ce nu pot fi încă pe deplin cunoscute, în special din
domeniul politicii şi strategiei războiului, filosofiei lui complexe şi
contradictorii, logicii lui ciudate, de multe ori, foarte riguroasă, dar, uneori,
incomprehensibilă, imprevizibilă, ba chiar absurdă. Cu cât este mai mare
numărul întrebărilor referitoare la fenomenul război ce primesc răspuns, cu
atât va fi mai mare şi numărul întrebărilor ce nu pot primi încă răspunsuri.
Prin urmare, războiul, ca mai toate acŃiunile violente, ni se dezvăluie
ca fiind un fenomen cognoscibil şi unul ce nu poate fi pe deplin cunoscut.
Omul obişnuit, preocupat cu munca lui zilnică pentru a-şi câştiga hrana
necesară vieŃii, nu are timp pentru a analiza şi înŃelege acest fenomen.
Majoritatea oamenilor îşi spun atunci când îi străfulgeră vreo idee sau vreo
întrebare referitoare la acest fenomen atât de complex şi de dramatic, ba
chiar tragic – că aşa a fost mereu şi aşa va fi mereu, de vreme ce omenirea s124

a înarmat tot timpul şi nu a renunŃat niciodată la armele sale, chiar dacă ele
nu aduc decât moarte şi necazuri de tot felul.
Cunoaşterea are o trimitere directă şi substanŃială în filosofia şi
fizionomia războiului. Rezultatele acesteia se concretizează în noile tipuri de
războaie ale cunoaşterii sau războaie ce implică o cunoaştere superioară, o
cunoaştere ştiinŃifică, adică epistemologică. Dintre acestea, scriu autorii, trei
conflicte armate se detaşează pregnant: Războiul bazat pe ReŃea, Războiul
Asimetric şi Războiul Cognitiv. Chiar dacă ele par simple concepte şi teorii
pentru nuanŃele sau formele de confruntare pe care le presupune războiul ca
fenomen foarte complex, cu numeroase forme de exprimare, autorii
consideră că epoca actuală este o epocă a cunoaşterii, care generează o
societate a cunoaşterii, o societate epistemologică, în care fiecare om este un
mic nod de reŃea în procesul cunoaşterii, având atât calitatea de destinatar,
cât şi de procesator şi de utilizator al informaŃiei prin integrarea acesteia
într-un sistem categorial, al cunoştinŃei.
Cu toate că alăturarea termenilor de război şi haos şi noŃiunea de
„război haotic” par o figură de stil care exprimă o ironie, războiul fiind una
dintre cele mai bine organizate activităŃi omeneşti, reconfigurarea acestui
străvechi fenomen al conflictualităŃii societăŃii oamenilor pe noi coordonate,
flexibile, fluide şi greu de determinat – în mare măsură, nedeterminabile –
obligă la reflecŃie. Şi, iarăşi, se pune evident întrebarea: "Este oare posibil ca
războiul să iasă din propriile sale principii? Şi, dacă aşa ceva este posibil,
atunci urmează a doua întrebare: În acest caz, războiul va mai fi ceea ce a
fost sau va deveni altceva?"
Autorii pun aceste întrebări şi încearcă şi un răspuns la ele, în
aceasta constând de fapt meritul şi valoarea lucrării, prima care abordează o
astfel de temă în literatura militară românească.
Colonel (r) profesor univ. dr. Eugen SITEANU
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Publicarea în anul al
zecelea al secolului
XXI, când România
se mândreşte că se
află în comunitatea
europeană
şi
în
NATO, a unei cărŃi
intitulate „PATRIE,
OŞTIRE, EROISM”,
ar putea stârni o
evidentă curiozitate şi
poate chiar şi o mirare
sau nedumerire în
rândurile
unor
categorii de cititori, în principal a celor tineri. Unii dintre cei la care ne-am
referit nu se feresc să afirme că în zilele noastre conŃinutul noŃiunilor de
PATRIE, OŞTIRE şi EROISM s-au cam perimat, s-au cam veştejit, şi-au
trăit traiul şi în activitatea educaŃională din şcoală, din familie şi chiar din
armată, nu ar mai fi cazul să se insiste pe descifrarea conŃinutului şi
înŃelesurilor acelor noŃiuni. Potrivit opiniilor autorilor acestor lucrări, Eugen
Bădălan, Florian Tucă, Eugen Siteanu, ca şi ale milioanelor de cetăŃeni ai
României, cu precădere ale celor în puterea vârstei sau cu părul cărunt,
astfel de puncte de vedere, astfel de viziuni, sunt cu totul greşite şi
dăunătoare. Adevărul, realitatea şi viaŃa, pun în lumină faptul că şi în zilele
noastre noŃiunile de PATRIE, OŞTIRE şi EROISM nu s-au perimat, nu şiau trăit traiul. PATRIE, OŞTIRE şi EROISM sunt cuvintele sau noŃiunile
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esenŃiale ale unei cărŃi cu înŃelesuri adânci şi profunde atât pentru români,
cât şi pentru AliaŃi. Atunci când le auzim sau le rostim, inimile fiecărui
român sau străin de bine, indiferent de vârstă, de ocupaŃie sau de concepŃie
politică ori religioasă, trebuie să bată mai tare, pentru că acele cuvinte sunt
pentru ei deosebit de dragi şi chiar sfinte. Ele sunt pe deplin actuale şi, în
consecinŃă, trebuie să fie mereu şi mereu înŃelese în profunzimea lor, să
trăiască în vorbirea şi în conştiinŃa tuturor românilor şi a cetăŃenilor statelor
aliate, să fie prezente în activitatea de educaŃie din şcoli şi facultăŃi, din
armată, ca şi în activitatea cultural-educativă de la oraşe şi sate etc., aşa cum
s-au petrecut lucrurile şi pe timpul străbunilor, bunilor şi părinŃilor noştri.
De aceea autorii dedică această carte tuturor eroilor neamului şi cu
precădere celor care au acŃionat cu un înalt elan patriotic întru victoria
RevoluŃiei din Decembrie 1989. Cuvintele PATRIE, PATRIOTISM,
OŞTIRE, EROU şi EROISM au însemnat totul pentru luptătorii români şi
AliaŃi în timpurile de războaie. Iar după trecerea acestora, cei care au mai
apucat să se întoarcă acasă, la vetre, şi-au reluat îndeletnicirile lor paşnice
tradiŃionale, ocupându-se cu vrednicie de treburile lor cotidiene. Rezultă cu
deplină claritate că în toate epocile şi vremurile prin care a trecut Ńara
noastră şi statele Aliate, fie în cele din timp de război, fie în cele din timp de
pace, înŃelesurile cuvintelor sau noŃiunilor de PATRIE, OŞTIRE şi
EROISM au trăit în permanenŃă în sufletele şi în conştiinŃele nu numai ale
românilor, ci şi ale AliaŃilor. Faptul avea să fie oglindit încontinuu şi pe larg
prin vibrante cuvinte vorbite sau în scris de către marile personalităŃi statale
şi culturale ale vremurilor trecute şi chiar de către simpli cetăŃeni români.
Dar, din păcate, multe din gândurile acestora, scrise sau rostite în diferite
împrejurări, aveau să fie date uitării, parŃial sau total, după evenimentele din
decembrie 1989 şi în special în ultimii ani.
Prin cartea de faŃă, îngrijitorii de ediŃie au dorit să le aducă pe toate
în actualitate. În mod concret, prin textele selectate şi publicate s-a urmărit
să se scoată din negura uitării doar o mică parte din cuvintele rostite sau
scrise în decursul timpului, cu precădere în epocile modernă şi
contemporană, de un mare număr de personalităŃi ilustre, de foşti şefi de
stat, de revoluŃionari, de istorici, de scriitori şi poeŃi şi de alŃi oameni de
cultură, ca şi de unii cetăŃeni simpli, din popor, cu privire la PATRIE,
OŞTIRE şi EROISM. Unele texte selectate şi incluse în carte sunt atât de
clare, de concise, de semnificative şi de mişcătoare pentru sufletele noastre
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încât ele s-ar putea aşeza ca moto-uri pentru cei care scriu în zilele noastre
lucrări pe teme istorice, patriotice şi eroice.
Structurată pe patru capitole,
cartea domnilor generali profesori
universitari doctori Eugen BĂDĂLAN,
Mircea UDRESCU şi Constantin
MINCU, apărută la Editura Academiei
Oamenilor de ŞtiinŃă din România,
relevă problemele globalizării la
începutul acestui mileniu, coordonatele
logistice ale globalizării, unele aspecte
ale păcii, războiului şi conflictualităŃii,
precum şi problematica logisticii
militare în contextul globalizării.
Autorii ne prezintă principalele
determinări logistice în economie,
corelaŃiile între logistică şi marketing,
apariŃia şi dezvoltarea logisticii în viaŃa
militară, logistica războiului, principiile
şi politicile OrganizaŃiei Tratatului
Atlanticului de Nord pentru logistică, precum şi logistica şi restructurarea
Armatei României.
Pentru unii "globalizarea este ceva ce trebuie să realizăm neapărat
dacă vrem să fim fericiŃi; după alŃii, sursa nefericirii noastre rezidă tocmai în
globalizare. Este sigur, însă, pentru toată lumea că globalizarea reprezintă
destinul implacabil spre care se îndreaptă lumea, un proces ireversibil care
ne afectează pe toŃi, în egală măsură şi în acelaşi mod".
Se consideră că logistica acoperă aspectele tehnico-materiale în care
se desfăşoară importante acŃiuni umane. Se vorbeşte despre logistica
învăŃământului, logistica militară, logistica de marketing, logistica
negocierilor, logistica infractorilor etc. Specialişti renumiŃi din domeniul
economic încearcă să ne convingă că „Managerii logisticieni de succes vor
fi aceia care vor avea o viziune de ansamblu asupra planurilor strategice ale
propriei companii şi vor înŃelege rolul logisticii în reuşita acestor planuri...
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logistica va avea un rol strategic semnificativ în obŃinerea avantajului
competitiv de către firme în condiŃiile de concurenŃă pe piaŃa globală".
Problematica globalizării are efecte economice nu numai asupra
indivizilor, oamenilor de afaceri, guvernelor, statelor-naŃiune şi uniunilor
statale, cu impact asupra pieŃelor muncii, pieŃelor financiare, creşterii
economice şi proceselor de convergenŃă ale economiilor naŃionale.
Ca orice proces politico-social, globalizarea nu poate fi considerată o
sursă nelimitată de beneficii pentru umanitate, mai ales pentru zonele în care
productivitatea muncii şi eficienŃa acesteia sunt foarte reduse, dar nici nu
poate fi învinovăŃită de toate relele pe care unele structuri sociale sunt
obligate să le depăşească.
Autorii consideră că procesul globalizării are următoarele
caracteristici: "declinul important al producŃiei de masă pe baze teritoriale şi
diversificarea crescândă a pieŃelor; creşterea importanŃei serviciilor în
ansamblul activităŃii economice; o proporŃie tot mai mare din valoarea
produselor individuale constă în design, marketing, consultanŃă juridică şi
financiară; standardizarea produselor asociată cu economiile cu anvergură
teritorială este înlocuită cu accentuarea diferenŃierii în conformitate cu
cererea locală sau specializată; nivelurile naŃionale de organizare economică
scad în importanŃă pe măsură ce se extind nivelurile globale de organizare,
datorită caracterului global al finanŃelor şi tehnologiilor; creşterea numărului
de activităŃi guvernamentale care se reglementează prin acorduri
internaŃionale; dezvoltarea accentuată a reŃelelor transnaŃionale
neguvernamentale şi neoficiale etc.".
În acest cadru, autorii încearcă să stabilească o corelaŃie între
globalizare, logistica globalizată şi logistica militară, în condiŃiile
globalizării. Prin prezentarea mai multor puncte de vedere consacrate
globalizării, autorii susŃin acele demersuri care consideră globalizarea şi
logistica a fi drept procese specifice calitative, ce se individualizează cu
pregnanŃă acum la început de nou mileniu, procese care, desigur, că
influenŃează logistica militară.
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Acquis-ul Schengen în contextul JustiŃiei
şi Afacerilor Interne, Politica şi Strategia
Europeană de Securitate şi Apărare,
managementul cooperării la frontiera
externă
Schengen,
geopolitica
şi
geostrategia
construcŃiei
unităŃii
europene – toate acestea sunt reunite în
volumul
(modulul)
1
Masterat,
managementul operaŃional la frontiera
externă Schengen, politici, strategii şi
managementul european pentru frontiera
externă – volum alcătuit de un colectiv
de autori din domeniul justiŃiei, afacerilor
interne, securităŃii, ordinii şi siguranŃei
publice, format din profesorii universitari
doctori Victor AELENEI, generallocotenent
Teodor
FRUNZETI,
Constantin HLIHOR, Gabriel PEREŞ şi
coordonat de către prof. univ. dr. Victor AELENEI. Lucrarea, apărută la
Editura PROUNIVERSITARIA, cuprinde cunoştinŃe referitoare la evoluŃia
ideii europene şi a proiectelor construcŃiei europene, procesul istoric al
construcŃiei europene, profilul politic al Uniunii Europene, arhitectura
instituŃională a Uniunii, acquis-ul Schengen în contextul JustiŃiei şi
Afacerilor Interne, geostrategia şi politicile europene cu aria lor de
aplicabilitate în construcŃia unităŃii europene, mecanismul construcŃiei unei
Europe a libertăŃii, securităŃii şi justiŃiei, strategia europeană de
supraveghere şi managementul cooperării la frontierele externe,
provocări/obstacole şi perspective ale Uniunii la începutul mileniului III,
cadrul programatic al construcŃiei europene, al costurilor şi beneficiilor
integrării. Lucrarea este destinată masteratului "Managementul cooperării
operaŃionale la frontiera externă Schengen", care are ca obiectiv să introducă
masteranzii în cunoaşterea procesului evolutiv instituŃional poliŃienesc
european menit să reconfigureze managementul cooperării poliŃieneşti pe
continent pentru menŃinerea ordinii şi securităŃii publice la frontierele
externe, precum şi pentru prevenirea şi contracararea acŃiunilor criminalităŃii
transfrontaliere şi a terorismului internaŃional.
Colonel (r) profesor univ. dr. Eugen SITEANU
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